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Основни характеристики на лихвата като цена на финансирането 

 
Сузан Мюслюмова 

научен ръководител: д-р ик. Анелия Любенова 
 
Abstract: Main characteristics of the interest rate as the cost of funding: Whether you want to buy 

a house, fund a new business or just want to buy new shoes, you can borrow money from the nearest bank. But 
borrowing money has its price, which is known as interest. This article explains the meaning of the term "interest 
rate" and describes different types of it. 

Key words: interest rate, credit, deposit, capitalization, repayment schedule 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Лихвата съпътства човешката история още от древността насам. Преди появата 

на парите, когато търговията представлявала натурална размяна на стоки между 
производители, кредитите и лихвите също били под формата на реален стоков 
капитал. След възникване на паричната система, кредитите и лихвите също почват да 
се отпускат в парична форма. Появяват се лихварите, които се считат за 
предшественици на банките. В съвременната икономика лихвата играе важна роля - тя 
влияе върху спестяванията, инвестициите, потреблението и като цяло върху 
икономическата активност. Лихвата е основна икономическа категория, която служи за 
регулиране на преливането на капитал от сфери на дейност с по-ниска печалба към 
сфери с по-висока. Също така тя играе роля на филтър за ефективността на 
инвестиционните решения, защото при процент на възвръщаемост по-нисък от 
лихвения, то инвестицията не е ефективна.  

Целта на настоящия доклад е да се докаже значението на лихвата, като цена на 
капитала. В тази насока ще се разгледа същността на лихвата, като цена на капитала 
и цена на времето за което е предоставен. За достигането на тази цел  ще се разкрият 
разликите между различните начини на олихвяване и ще се разработят отделни начини 
на погасяване на кредита и издължаването на неговата цена. 

 
СЪЩНОСТ НА ЛИХВАТА 
Лихвата представлява определена парична сума, която длъжникът изплаща на 

заемодателя за ползваните от него средства. В Закона за данъци върху доходите на 
физическите лица, легалното определение за лихва е "доход от всякакъв вид вземания 
за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата 
на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите от бонове и 
облигации". Във финансовата теория лихвата представлява цена на даваните в заем 
средства. Тя може да бъде разглеждана и като цена на времето.  

Лихвеният процент (r) е отношението на платената лихва към величината на 
заема. Той е в непрекъснато колебание и зависи от множество икономически и 
социални фактори. Първоначалната заета сума се нарича начален капитал (К). 
Времето, за което се предоставя сумата се нарича лихвен срок (t) и може да бъде 
разделен на лихвени периоди (n).  

 
ВИДОВЕ ЛИХВИ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ 
Лихвата може да се класифицира според няколко признака. В зависимост от 

техниката на изчисляване лихвата може да бъде проста, сложна или непрекъсната. 
Простата лихва е тази, която се начислява върху сума, която не се променя през 

срока на заемане . Тя е постоянна величина и не се прибавя към олихвяваната сума. 
Простата лихва се прилага най-често при краткосрочни финансови операции. 
Изчислява се със следната формула: 

  𝐿 = (𝐾 × 𝑟 × 𝑡) (1)  
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Сложната лихва, наричана още капитализирана, е лихвата, която се прибавя към 
сумата през всеки лихвен период и се олихвява заедно с нея през следващия лихвен 
период [4]. Така се получава начисляване на лихва и върху самата лихва.  

  𝐿 = (𝐾 × (1 + 𝑟)𝑡) − 𝐾 (2)  
Друг подход за изчисляване на лихва е да се адаптира формулировка за 

непрекъснато време. При този метод разглеждаме формулата за сложна лихва (2) в 
дискретно време, като разделяме всеки период от време на все по-малки 
подинтервали, например n на брой. С нарастването на n се приближаваме до 
непрекъснатото олихвяване, т.е. до непрекъснато нарастване [5]. Това може да се 

представи като (1 +
𝑟

𝑛
)
𝑛×𝑡

 и тъй като  

lim
𝑛→∞

(1 +
𝑟

𝑛
)
𝑛×𝑡

= 𝑒𝑟×𝑡 

следователно формулата за непрекъсната лихва има вида : 

  𝐿 = (𝐾 × 𝑒𝑟×𝑡) − 𝐾  
При равни други условия, най-голяма сума на лихвата се получава при метода на 

непрекъснатото олихвяване, а най-малка е сумата при простата лихва (фигура 1). В 
практиката най-често се използва сложното олихвяване. 

 
Фигура 1. Графика на видовете лихва според техниката на изчисление 

 
Според момента на начисляване лихвата бива два вида. Декурсивната лихва (от 

латинското decursus - свършване) се начислява в края на всеки период, а 
антицепативната (също от латински произход, anticipo - изпреварвам) в началото. 
Антицепативната лихва се изчислява върху целия заем и се удържа предварително, 
като заемателят получава разликата между заема и лихвата. И двата вида могат да 
бъдат изчислявани чрез просто, сложно или непрекъснато олихвяване.  

Нека инвеститор има нужда от 10000 лв. за срок от една година и може да избира 
между две алтернативи - банка А предлага 15% проста декурсивна лихва, а банка Б 
предлага 15% проста антицепативна лихва. И при двете банки сумата на лихвата ще е 
1500 лв., изчислена с формула (1). Ако инвеститорът приеме първата алтернатива, в 
началото на годината ще получи 10000 лв. и в края на годината ще върне 11500 лв.  
Ако избере банка Б, инвеститорът ще получи 8500 лв. в началото на годината (понеже 
кредиторът ще приспадне предварително лихвата от 1500 лв.) и в края на годината ще 
върне 10000 лв. Вижда се, че при втория случай инвеститорът ще разполага с по-малка 
сума за ползване през годината. Този вид олихвяване практически се извърша при 
реално по-висок лихвен процент от зададения. Съотношението между декурсивния (𝑟𝑑) 
и антицепативния (𝑟𝑎) лихвен процент може да се изрази със следните формули: 

𝑟𝑑 =
100×𝑟𝑎

100−𝑟𝑎
     и     𝑟𝑎 =

100×𝑟𝑑

100+𝑟𝑑
 

При антицепативното олихвяване дебиторът плаща лихва върху лихвата, която 
не получава. Поради тази причина декурсивната лихва е по-широко разпространена. 

От гледна точка на инфлацията, американският икономист Ървин Фишер 
установява разграничение между номинален и реален лихвен процент. При 
номиналния процент не се отчита влиянието на инфлацията. Той е процентът, по който 
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0 1 2 3 4

Пр.лихва

Сл.лихва

Непр.лихва



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’17 

- 10 - 

 

е сключена съответната кредитна сделка. Реалният лихвен процент се получава от 
номиналния, като се отчита темпът на инфлация за съответния период [2]. При 
изключително високо равнище на инфлация е възможно реалният лихвен процент да 
има отрицателна стойност. Следователно при прецизни анализи е необходимо да се 
изчисли реалният лихвен процент, който отчита действителната покупателна сила на 
парите. Той се намира със следната формула : 

 𝑔 =
𝑟 − 𝑖

1 + 𝑖
  

където 𝑟 е годишният номинален лихвен процент, а 𝑖 е темпа на инфлация за период 
от една година, който е измерен с индекса на потребителските цени и изразен като 
коефициент. Тази зависимост между реалния лихвен процент, номиналния лихвен 
процент и темпа на инфлацията се нарича ефект на Фишер.  

В практиката обикновено се обявява годишен номинален лихвен процент, но 
олихвяването често се прави на по-малки периоди от една година (на тримесечие, 
шестмесечие и пр.), а за определянето на сложната лихва е нужно да знаем лихвения 
процент за един период. При такива случаи се използва релативния лихвен процент 

(𝑟𝑟). Той е процентът, който съотнесен към годишния лихвен процент (𝑟), се намира в 

същото съотношение, както неговите периоди (𝑡𝑟) съотнесени към една година.  

 𝑟𝑟
𝑟
=
𝑡𝑟
𝑡

  

Лихвените проценти 𝑟𝑟 и 𝑟 дават еднакви резултати при просто олихвяване, ако 

лихвените им периоди са равни. Когато имаме сложно олихвяване за намиране на 
релативния лихвен процент разделяме номиналната годишна лихва на броя периоди 
на олихвяване в годината (n). При такава особеност формулата за сложна лихва (2) се 
модифицира и получаваме следната формула за лихвата: 

 𝐿 = 𝐾 × (1 +
𝑟

𝑛
)
𝑛×𝑡

− 𝐾  

Нека да приемем, че имаме заем от 1000 лв., при годишен номинален лихвен 
процент от 10% за период от 3 години (𝑡 = 3). Ще разгледаме три варианта на 
олихвяване: 1 - годишно (𝑛 = 1), 2 - на тримесечие (𝑛 = 4) и 3 - месечно (𝑛 = 12). 

𝐿1 = 𝐾 × (1 + 𝑟)
𝑡 = 1000 × (1 + 10%)3 − 𝐾 = 331 лв. 

𝐿2 = 𝐾 × (1 +
𝑟

𝑛
)𝑛×𝑡 = 1000 × (1 +

10%

4
)
4×3

− 1000 = 344,89 лв. 

𝐿3 = 𝐾 × (1 +
𝑟

𝑛
)𝑛×𝑡 −𝐾 = 1000 × (1 +

10%

12
)
12×3

− 1000 = 348,12 лв. 

При еднакъв годишен номинален лихвен процент получаваме, че колкото е по-
често олихвяването, толкова е по-голяма сумата на лихвата.  За да видим този 
съвкупен ефект на лихвените проценти в края на годината използваме ефективния 
лихвен процент. Той изразява процентно годишната доходност от сложното 
олихвяване [1]. Той се намира със следната формула : 

𝑟𝑒 =  (1 +
𝑟

𝑛
)
𝑛

 −  1) × 100 

Прилагайки тази формула за данните от горния пример, намираме ефективната 

годишна лихва при олихвяване на тримесечие 𝑟𝑒2 = 10,38%, а за месечното олихвяване 

𝑟𝑒3 = 10,48%.  
Лихвеният процент за отделните подпериоди на годината, който има същата 

олихвителна сила (отчитайки капитализацията) както годишния ефективен лихвен 
процент, наричаме конформен лихвен процент. Той се изчислява със следната 
формула: 

 𝑟𝑐 = (√1 + 𝑟𝑒
𝑛 − 1) × 100  

Използваме тази формула и намираме, че конформения лихвен процент за едно 

тримесечие е 𝑟𝑐2 = 2,5%, а за един месец при месечното олихвяване е 𝑟𝑐3 = 0,84%. 
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Много често в практиката в лихвения срок има непълни лихвени периоди. При 
такива случаи се използва смесено олихвяване. При този вид олихвяване стандартна 
практика е пълните периоди да се изчисляват със сложна лихва, а непълните да се 
олихвяват с проста релативна дневна лихва. Тогава формулата за смесено олихвяване 
изглежда по следния начин: 

  𝐿 = 𝐾 × (1 + 𝑑1 ×
𝑟

𝐷
) × (1 + 𝑟)𝑡 × (1 + 𝑑2 ×

𝑟

𝐷
) − 𝐾 (3)  

където 𝑑1 и 𝑑2 са съответно броя на дните в непълните периоди в началото и в края на 
лихвения срок, а 𝐷 е броят на дните в една година. В зависимост от избрания формат 

за изчисляване 𝐷 приема следните стойности: 

 Английски формат – 365; 

 Немски формат – 360. 

Нека разгледаме банков кредит, който е изтеглен на 15.10.2016 г. и ще бъде 
погасен на 14.01.2020 г. Кредитът е в размер 20000 лв., годишната лихва е 3% и 
олихвяването е в немски формат. Сумата на лихвата, изчислена с формула (3) ще 
бъде: 

 𝐿 = 𝐾 × (1 + 𝑑1 ×
𝑟

𝐷
) × (1 + 𝑟)𝑡 × (1 + 𝑑2 ×

𝑟

𝐷
) − 𝐾 = 20000 × (1 +45×

3%

360
 ) × (1 + 3%)3 ××

(1 + 15 ×
3%

360
) − 20000 = 1963.77 лв. 

Друг често срещан случай е изменението на лихвените проценти през срока на 
кредита. Ако датата на това изменение съвпада с началото на следващия лихвен 
период, олихвяванията в следващите периоди се извършват с новата лихвена ставка. 
Ако въпросната дата е междинна за периода, олихвяването за текущия период се 
извършва с усреднен лихвен процент върху основната сума в началото на периода за 
броя на дните в него. Усредненият процент се изчислява със следната формула: 

𝑟𝑜 = 
𝑟1 × 𝑑1 + 𝑟2 × 𝑑2 +⋯+ 𝑟𝑛 × 𝑑𝑛

𝑑1 + 𝑑2 +⋯+ 𝑑𝑛
 

Където 𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑛 са променените лихвени ставки, прилагани съответно за 𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛 
дни в периода.  

Друг вид класификация на лихвата е според характера на кредитната сделка -   
влогова и заемна лихва. 

Влоговата лихва е тази, която депозитните институции изплащат на своите 
клиенти за привлечените от тях парични средства. Съществуват два вида депозити - 
срочни и безсрочни, със съответните лихви. При срочните депозити лихвеният процент 
е по-висок. Като правило лихвеният процент по влоговете трябва да е по-нисък от 
процента по кредитите. Тяхната разлика формира част от приходите на банките. 

Заемната лихва (лихвата по кредитите) се събира от кредиторите по отделните 
видове заеми. Този вид има различни подвидове като лихва по потребителски кредити, 
по ипотечни кредити, търговски и други. Кредитите могат да бъдат погасявани 
еднократно или разсрочено. Еднократното погасяване е по-неблагоприятно за 
длъжника, защото финансовата тежест се съсредоточава в един момент. При 
разсроченото погасяване тежестта се разпределя във времето, затова е необходимо 
създаване на погасителен план. Погасителните планове биват няколко вида. 

Първият вид е погасяването с равни вноски по главницата. При този метод в края 
на всеки период длъжникът плаща различни по размер погасителни вноски, всяка от 
които съдържа еднаква вноска по главницата и лихва за изтеклия погасителен период 
върху остатъка от заема [3]. Лихвеният процент може да бъде фиксиран за целия срок 
на кредита, или да е различен за всеки отделен период (плаваща лихва). 
Погасителният план на тригодишен кредит (𝑛 = 3) от 𝐾0 = 30000 лв., с фиксирана 

годишна лихва  𝑟 = 10%, който се погасява с равни вноски по главницата е показан на 
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таблица 1, а в таблица 2 е с плаващ лихвен процент, където процентът за първата 
година е 10%, за втората 17% и за третата година 21%. 

 
Таблица 1. Погасителен план на кредит с равни вноски по главницата и  фикс. лихва 

Година 
(n) 

Остатък от дълга 

𝐾𝑛+1 = 𝐾𝑛 − 𝑃𝑛 

Лихва 

𝐿𝑛 = 𝐾𝑛 × 𝑟 

Вноска по 
главницата 

𝑃𝑛 = 𝐾0 ÷ 𝑛 

Обща вноска 

𝑆𝑛 = 𝐿𝑛 + 𝑃𝑛 

1 30000 3000 10000 13000 

2 20000 2000 10000 12000 

3 10000 1000 10000 11000 

Общо: 0 6000 30000 36000 

 
Таблица 2. Погасителен план на кредит с равни вноски по главницата и  плав. лихва 

Година 
(n) 

Остатък от дълга 

𝐾𝑛+1 = 𝐾𝑛 − 𝑃𝑛 

Лихва 

𝐿𝑛 = 𝐾𝑛 × 𝑟𝑛 

Вноска по 
главницата 

𝑃𝑛 = 𝐾0 ÷ 𝑛 

Обща вноска 

𝑆𝑛 = 𝐿𝑛 + 𝑃𝑛 

1 30000 3000 10000 13000 

2 20000 3400 10000 13400 

3 10000 2100 10000 12100 

Общо: 0 8500 30000 38500 

Погасяването с равни вноски по главницата може да бъде с прогресивна лихва, 
където всяка вноска по главницата се олихвява за времето, през което е било дължимо 
със сложно лихвен фактор (1 + 𝑟)𝑛. За разлика от първия метод, тука лихвата се 
увеличава за всеки период (таблица 3). Ако лихвата е плаваща, тогава сложно 
лихвения фактор се изчислява със следната формула: 

𝐿𝐹𝑛 = (1 + 𝑖1) × (1 + 𝑖2) × …× (1 + 𝑖𝑛) 
В таблица 4 е представен погасителен план с прогресивна плаваща лихва, където 𝑟1 =
10%, 𝑟2 = 17% и 𝑟3 = 21%. 
 

Таблица 3. Погасителен план с равни вноски по главницата и с прогр. фикс. лихва 

Год. 
(n) 

Остатък от 
дълга 

𝐾𝑛+1 = 𝐾𝑛 − 𝑃𝑛 

Вноска по 
главница 

𝑃𝑛 =
𝐾1

𝑛
 

Сложно лихвен 
фактор 
𝐿𝑁𝑛 = (1 + 𝑟)

𝑛 

Лихва 

𝐿𝑛 = 𝑆𝑛 − 𝑃𝑛 

Обща 
вноска 

𝑆𝑛 = 𝑃𝑛 × 𝑟𝑛 

1 30000 10000 1.1 1000 11000 

2 20000 10000 1.21 2100 12100 

3 10000 10000 1.331 3310 13310 

Общо: 0 30000  6410 36410 

 
Таблица 4. Погасителен план с равни вноски по главницата и с прог. плаваща лихва 

Год. 
(n) 

Остатък от 
дълга 

𝐾𝑛+1 = 𝐾𝑛 − 𝑃𝑛 

Вноска по 
главница 

𝑃𝑛 =
𝐾0

𝑛
 

Сложно лихвен 
фактор 
𝐿𝑁𝑛 = (1 + 𝑟)

𝑛 

Лихва 

𝐿𝑛 = 𝑆𝑛 − 𝑃𝑛 

Обща 
вноска 

𝑆𝑛 = 𝑃𝑛 × 𝑟𝑛 

1 30000 10000 1 + 0.1 = 1.1 1000 11000 

2 20000 10000 
(1 + 0.1) × (1 + 0.17)
= 1.287 

2870 12870 

3 10000 10000 
(1 + 0.1) × (1 + 0.17)
× (1 + 0.21) = 1.557 

5570 15570 

Общо: 0 30000  9440 39440 
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Съществуват и погасителни планове, където вноската по главницата е различна 
за всеки период. При този вид длъжникът издължава такава част, каквато би могъл да 
си позволи. Лихвеният процент може да бъде фиксиран или плаващ. 

Друг вид погасителен план е с равни общи вноски, наречени анюитети (𝐴𝑛). Тук 
първо се изчислява стойността на анюитета със следната формула: 

 𝐴𝑛 = 𝐾1 ×
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑛
  

Лихвата се натрупва върху остатъка от кредита, а вноската по главницата е 
разликата между анюитета и лихвата за съответния период. Този метод е показан в 
таблица 5 с данните от предишния пример. 

 
Таблица 5. Погасителен план на кредит с равни общи вноски (анюитети) 

Година 
(n) 

Остатък от дълга 

𝐾𝑛+1 = 𝐾𝑛 − 𝑃𝑛 

Лихва 

𝐿𝑛 = 𝐾𝑛 × 𝑟 

Вноска по 
главницата 

𝑃𝑛 = 𝐴𝑛 − 𝐿𝑛 

Обща вноска 

(анюитет)  𝐴𝑛 

1 30000 3000 9063,44 12063.44 

2 20936.56 2093.66 9969.78 12063.44 

3 10966.81 1096.68 10966.81 12063.44 

Общо: 0 6190.34 30000 36190.32 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В миналото лихвата се е считала за нечестно придобит доход и е била 

забранявана, но в условията на съвременната пазарна икономика тя е справедлива 
цена на отпуснатия капитал поради следните причини: 

 възнаграждава кредитора за това, че се е лишил от ликвидност 

 компенсира пропуснатия доход от алтернативна инвестиция 

 покрива риска от непогасяване на кредита 

 компенсира евентуалната загуба от понижаване на покупателната сила на парите 
при инфлация 
За да се вземат ефективни решения, свързани с финансирането, е необходимо 

добре да се анализират различните техники за олихвяване на капитала и методите за 
погасяване на кредита. 
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Облигацията – като средство за инвестиране 
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Abstract: The bond as an investment tool: The bond is a loan agreement in which the borrower issues 
(sells) the investor's receipt. The agreement obliges the issuer to make certain payments to the bond holder at 
certain dates. Usually bonds are issued in a sufficiently high degree to attract investors. There are rating 
agencies that make an independent mark (rating) for the issuer issuer's credit risk. This is a forecast of the 
preparedness and ability of the issuer to service its debt payments in full and on time. Credit rating is an important 
indicator for potential investors in securities and supports the process of making the right investment decisions. 
From the perspective of investors, the bond is a low-risk investment that provides a secure profit. 

Key words: Bonds, rates, commercial papers, general obligation bonds, revenue bonds, corporate bonds, 
credit rating 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Облигациите са дългови ценни книги, при които най-общо казано инвеститорите 

отпускат кредит на компания или държава срещу лихва, в повечето случаи под 
формата на купон. Тези ценни книжа не са подходящи за хора, стремящи се към големи 
печалби, а по-скоро за консервативни инвеститори, търсещи малък риск,  
съответно и по-нисък доход. Има различни разновидности на облигациите в 
зависимост от начина, по който се реализира доходът, определянето на лихвата и др. 
Най-често срещани са тези, при които се получават предварително определени 
периодични купонни плащания, а номиналната стойност се изплаща на падеж. Срещат 
се също и облигации, при които номиналът се изплаща на няколко вноски заедно с 
купонните плащания (т.н. амортизиране). 

Целта на този доклад е да се установят ползите от инвестирането в различните 
видове облигации. Цените на облигациите се влияят от множество фактори като 
дохода, който носят, времето до падежа, лихвеното равнище, както и  
възвръщаемостта на други възможни инвестиции. Рейтинговите агенции имат за цел 
да поставят независима оценка на облигациите, с което да улеснят инвеститора в 
процеса на вземане на решение. 

 
ВИДОВЕ ОБЛИГАЦИИ 
Срокът, за който се издават облигациите, може да бъде, както 3 месеца, така и 50 

години, като връзката между дохода и срока, за който е издадена облигацията, се 
нарича крива на дохода. Според срока си се разделят на: 

 краткосрочни (до една година), наричани още "търговски ценни книжа", които се 
продават с отстъпка от номиналната им стойност, а на падеж емитентът изплаща 
пълната номинална стойност; 

 средно и дългосрочни - с матуритет над две години. Обикновено доходът от 
облигациите се разпределя като периодични лихвени (купонни) плащания, като на 
датата на падежа на облигациите емитентът изплаща и пълния размер на заема. 
При някои облигации изплащането на главницата се извършва на траншове. 
 
В зависимост от емитента облигациите могат да бъдат: 

 общински облигации (издадени от местните органи на властта). Общинските 
облигации се разграничават на два вида: общите, които са обезпечени с „името и 
пълния кредит на емитента“ (т.е., с данъчно-облагателната му власт) и доходните 
облигации, които се издават за финансиране на определен проект и са 
обезпечени или с приходите от него, или от общинската агенция, която реализира 
проекта [1]. 
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 корпоративни облигации (издадени от търговски дружества). Корпоративните 
облигации дават възможност на частните фирми да заемат пари направо от 
обществото. По структура тези облигации са подобни на съкровищните емисии  и 
обикновено изплащат шестмесечни купони за времето на съществуването си, а на 
падеж връщат на държателя номиналната стойност. Те обаче значително се 
различават от съкровищните бонове по степента на риск. При закупуването на 
корпоративни облигации рискът от неплащане е сериозно съображение [1]. 

 ипотечни облигации, издадени от банки въз основа на портфейлите им от 
ипотечни кредити. Съществува режим за тях, който е уреден в специален закон 
(Закон за ипотечните облигации). Такива облигации могат да бъдат издавани само 
от банки. Особеното за тях е, че са обезпечени с ипотеките, които банките са 
получили по отпуснатите вече кредити, но облигационерите няма как да 
придобият права по ипотеките, защото титуляр е банката. В случая за 
обезпечение се ползва залог върху обезпечените с ипотеки вземания (кредити). 
Със залагането на обезпечените вземания се стига и до залог на облигациите, 
като той се учредява не върху всяка отделна облигация, а върху цялата емисия 
[3]. 
Правителствата често издават и книжа, обвързани с някакъв индекс, например с 

нивото на инфлация. По този начин инвестираният капитал е защитен от обезценка в 
резултат на висок ръст на цените в страната. В обратния случай, облигациите с 
фиксиран купон носят риск при промяна в лихвените равнища, респективно 
инфлацията, което означава, че цените им ще се понижат при тяхното покачване. 

 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ ПРИ ЕМИСИЯ НА ОБЛИГАЦИИТЕ 
Кредитният рейтинг при емисия на облигации представлява независимо мнение 

по отношение на кредитния риск на даден емитент на дълг. Това е оценка на желанието 
и способността на емитента да обслужва изцяло и навреме своите изискуеми 
плащания по дълга. Кредитният рейтинг е важен показател за потенциалните 
инвеститори в ценни книжа. Проверката на рейтинга представлява стъпка в процеса на 
вземане на инвестиционни решения. Във втората половина на 20-ти век рейтингите се 
налагат като инструмент за определяне на възнаграждението за риска, който носи 
дадена емисия. Рейтингът се определя от агенции за кредитен рейтинг като Moody 's и 
Standard & Poor's като буквени означения (например, ААА, B, CC), характеризиращи 
качеството на ценните книжа.  
В този процес се анализират исторически данни, текущи условия и прогнози за 
бъдещото състояние на емитента. Факторите се обобщават в четири основни 
направления: 

 Информация за дълговата структура на емитента, за определяне на тежестта на 
заемните средства. Включват се изчисления за дълговото бреме на човек от 
населението и дял на дълга, изчислен на база недвижимото имущество и 
персоналните доходи. 

 Информация за състоянието на бюджетната практика на емитента. Анализира се 
финансовото управление и балансираност на бюджета за изминалите от 3 до 5 
години. 

 Външни фактори са показателите за структурата на работните места в региона, 
демографски фактори, стойност на недвижимата собственост, средната работна 
заплата, част от главните макроикономически показатели - инфлация, ниво на 
безработица, БВП и др. 

 Приходите на емитента се изчисляват по трендове на данъчните и неданъчни 
приходи. Анализира се възможното изменение на данъчните ставки. Определят 
се специфичните и временните източници на доходи. 
Ролята на кредитния рейтинг е да подобри ефективността на капиталовите пазари 

като осигурява на участниците в него по-лесен и сигурен достъп до финансовите 
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инструменти чрез извършване на независимо, непредубедено, навременно и надеждно 
изследване на възможността на емитентите да изплащат задълженията си. 

 
Таблица 1: Нива на дългосрочен кредитен рейтинг 

Moody’s 
[4] 

S&P 
[5]  

Дългосрочни рейтинги 

Ааа ААА Оценени са с най-високо качество и най-нисък кредитен риск 

Aa1 АА+ 
Характеризират се с много високи възможности за изплащане на лихвите 
и главницата. Заедно с облигациите с най-висок рейтинг, тази група се 
включва в класа на висококачествените облигации 

Аа2 АА 

Aa3 АА- 

A1 А+ 
Висока способност за изплащане на лихви и главница, но са по-
чувствителни към отрицателни влияния 

A2 A 

A3 A- 

Baa1 BBB+ 

Номинално като среден клас, с някои спекулативни елементи и умерен 
кредитен риск. 

Baa2 BBB 

Baa3 BBB- 

Ba1 BB+ Оценен със спекулативни елементи и значителен кредитен риск. 

Ba2 BB 
Оценен със спекулативни елементи и значителен кредитен риск. 
Оценени като спекулативни и висок кредитен риск. 

Ba3 BB- 

B1 B+ 

B2 B 
Оценени като спекулативни и висок кредитен риск. 
Номинално оценени с лошо качество и много висок кредитен риск. 

B3 B- 

Caa1 CCC+ 

Caa2 CCC Номинално оценени с лошо качество и много висок кредитен риск. 
Преценено е, че са силно спекулативни и с вероятност да бъдат в близост 
до  
забава, но има възможността за възстановяване на лихвите и 
главницата. 

Caa3 CCC- 

 C 

C D 
Характеризират се с неизпълнение на задълженията, а плащанията на 
лихвите и главницата се извършват със закъснение 

 
ИЗТОЧНИЦИ НА ПОТЕНЦИАЛНА ПЕЧАЛБА 
Общо казано, при активното управление на облигации има два източника на 

потенциална печалба. Първият е прогнозирането на лихвените проценти, с който се  
прави опит да се предвидят колебанията в лихвените проценти за целия спектър на 
пазара с фиксиран доход. Ако се предвижда понижение на лихвите, мениджърите ще 
увеличат продължителността на портфейлите си (и обратно). Вторият източник на 
потенциална печалба е откриването на относителни отклонения в цените в рамките на 
пазара с фиксиран доход. Един аналитик, например, може да смята, че премията срещу 
неплащане за дадена конкретна облигация е ненужно голяма и следователно 
облигацията е подценена.  

Тези източници ще генерират извънредна възвращаемост само ако 
информацията или проницателността на експерта превъзхождат с нещо пазарните. Не 
може да се извлече печалба от информацията, че лихвите ще паднат, ако това е 
известно и на останалите участници на пазара. В този случай, предвижданото 
понижение на лихвите вече е включено в цените на облигациите – в смисъл, че 
облигациите с по-голяма продължителност вече се продават на по-високи цени, които 
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отразяват очакваното падане на бъдещите "къси" лихви. Ако аналитикът не разполага 
с информация, преди тя да е достигнала до пазара, цените вече своевременно ще са 
реагирали на новината [1]. 

 
Облигациите основно се търгуват от професионални инвеститори, най-често 

застрахователни дружества, банки, пенсионни и други фондове. Цените им се влияят 
от много фактори, включително от финансовото състояние на емитента, което се 
наблюдава от рейтингови агенции. Много малко инвеститори държат облигациите си 
до падежа им, а вместо това ги търгуват, както акциите. Въпреки че са с предварително 
определена доходност, търсенето и предлагането могат да движат цената им над и под 
номиналната им стойност. По този начин съответно се променя възвръщаемостта, 
която книжата носят [2]. 

 
Някои облигации са с опция за обратно изкупуване преди падежа по 

предварително определена цена в зависимост от това колко по-рано биват погасявани 
задълженията. Цената на обратно изкупуване обикновено носи някаква компенсация 
за ранното изкупуване на книжата. Като общо правило е, че пазарът на облигации се 
засилва, когато акциите губят позиции. Това е така, защото облигациите се считат за 
по-сигурна инвестиция. Обикновено държавните облигации са по-сигурни от 
корпоративните, като разбира се има и изключения. В дългосрочен план акциите носят 
по-висок доход от облигациите, но не и във всички цикли на икономиката. По време на 
рецесия е възможно фондовите пазари да претърпят значителни сътресения, като 
наличието на облигации в инвестиционния портфейл може да смекчи загубите [2]. 

Плюсовете от инвестирането в облигации са: 
 Редовен годишен доход от фиксираното купонно плащане за периода на 

облигацията; 
 Възможна капиталова печалба в зависимост от разликата в цената, на която се 

купува облигацията, и при последваща продажба по-високата цена или по-
висока стойност на номинала на падеж; 

 Нискорискова инвестиция с редовно изплащане на лихва и възстановяване на 
номиналната стойност на облигацията в края на периода; 

 Възможност за прогнозиране на печалбата от вложената инвестиция; 
 Доходите от купонни плащания по облигации, емитирани от някои от страните от 

Европейското икономическо пространство (ЕС, Норвегия, Исландия, 
Лихтенщайн) са необлагаеми. 
 
На база казаното до тук можем да направим извода, че тези ценни книжа са 

подходящи за: 
 инвеститори, които търсят нискорискова алтернатива на депозит с по-висока 

доходност; 
 инвеститори, които търсят диверсификация на портфейла си с ниско рискови 

инструменти; 
 инвеститори, които желаят да вложат малки суми в нискорисков инструмент 

могат да инвестират в борсово търгувани фондове, които са свързани с ДЦК или 
корпоративни облигации. Инвестиция директно в ДЦК и корпоративни облигации 
може да се прави само при минимален обем от 50 000 валутни единици. 

 
SWOT АНАЛИЗ 
Изключително полезен инструмент за разбиране на различни бизнес ситуации и 

вземане на решения. Swot анализа дава необходимата рамка за преглед на 
организационната стратегия и посока на развитие на един проект. Основните му цели  
са използване на възможностите за реализация на плюсовете и унищожаване на 
слабости за създаване на нови възможности. 
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Таблица 2: Swot анализ на облигацията, като средство за инвестиране 

Силни страни Слаби страни 

 Редовен фиксиран доход 

 Ниско рискова инвестиция 

 Необлагаеми доходи на 
купонни плащания 

 

 Инфлация 

 Дълъг период до падеж 

 Ниска доходност спрямо други 
 инвестиционни инструменти 

Възможности Заплахи 

 Прогнозиране на печалбата от 
вложената инвестиция 

 Диверсификация на портфейла 
с ниско рискови инструменти 

 Реализация на капиталова 
печалба при последваща по-
висока сума от номиналната 
стойност 

 Фалит на институцията 
(емитента), от която е 
издадена облигацията 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На фона на ниските лихви на банковите депозити в последните години погледите 

на инвеститорите се отправят към най-близката нискорискова алтернатива - 
облигацията. Фиксираният редовен доход от облигациите под формата на годишно 
купонно плащане и необлагането с данъци се явяват добри алтернативи за инвестиция. 
Възможността за реализацията на капиталова печалба разширява допълнително кръга 
от потенциални инвеститори. 

Във втората половина на 20-ти век кредитните рейтингите се налагат като 
инструмент за определяне на възнаграждението за риска, който носи дадена емисия. 
Кредитният рейтинг е важен показател за потенциалните инвеститори в ценни книжа. 
Проверката на рейтинга представлява стъпка в процеса на вземане на правилни 
инвестиционни решения. 
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Abstract: Applications of financial instruments in solving practical problems in economics. The 

aim of this work is to describe financial derivatives and their features. There are a few examples of solving 
problems related to financial instruments such as forward and futures contract, hedging and arbitrage. The 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Дериватите са финансови инструменти, които имат много функции и приложения. 

Едно от най-важните предназначения е управлението на риска. Правилното 
използване на дериватните инструменти е ключът към запазване на една финансова 
система конкурентноспособна[8]. Целта на доклада е да представи основни 
приложения на финансовите деривати за решаване на практически задачи.  

 Дериватите се определят като финансови инструменти, чиято цена зависи от 
цените на други по-основни активи, които са акции, облигации, валута или стоки на 
паричния пазар [4]. Дериватните ценни книжа се промотират като такива, които 
повишават пазарната ефективност и дават възможност за по-бързи пазарни корекции. 
Борсите се разглеждат като съвършен пазар, тъй като липсват спекулативно ниски 
цени. 

Най-често използваните базови активи са акции, валута, лихвени проценти, 
пазарни индекси и стоки. 

Основните финансови инструменти са:  

 Фючърсен договор(futures contract) 

 Форуърден договор(forward contract) 

 СУАП сделки(swap) 

 Варанти(warrants) 

 Опции(Options) 
Фючърсният контракт e стандартизиран договор за покупко-продажба на актив 

или на паричния му еквивалент, който изисква доставката на определена дата или 
падеж по договорена в деня на сделката цена, наричана фючърсна цена, дължима при 
падежа на контракта [1]. Търговията става на борса. Сделки осъществяват търговци, 
които са на противоположно мнение относно пазарната цена на актива към датата на 
падежа. Продавачите очакват цената на актива да е по-ниска от този в договора, а 
купувачите очакват обратното - цената на актива да е по-висока от договорената. 
Фючърсите имат фиксирани клирингови и разчетни процедури, които гарантират 
изпълнението на всички условия в договора по правилата на съответната борса. На 
фондовата борса се разграничават четири основни типа фючърсни сделки според 
спецификата на ценните книжа, които са предмет на срочната сделка: финансови, 
валутни, процентни и индексни. 

 Дълга продажба се държи от купувача, който се ангажира да купи стоката и да я 
получи на падежа на срочната сделка, като няма право да получава доход от актива 
(купонни плащания или дивиденти), докато активът не стане негово притежание.  

Къса продажба се държи от продавача, който се ангажира да достави стоката при 
падежа на договора. Той не получава пари за актива до падежа на срочната сделка, но 
продължава да го притежава и да се облагодетелства от всеки доход, който той 
генерира междувременно. 
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Близък до същността на фючърсния договор е форуърдният договор. Това е 
договор за покупка или продажба на даден актив в определен бъдещ момент на 
определена цена (форуърд цена). Форуърдният договор за разлика от фючърсния не 
е стандартизиран договор. Операцията се извършва извън борсовия пазар или още 
наричана сделка на гише, затова видът и сумата на търгуваните активи, както и 
падежът на сделките могат да бъдат свободно договаряни между страните. Падежът е 
на определена дата в бъдещето, която е повече от два работни дни от деня на 
сключване на сделката. Доставката на актива се осъществява на предварително 
определен ден в бъдещето [7]. 

Суап сделка е договор за размяна на серия бъдещи плащания през определен 
период от време, които са обвързани с дългов инструмент или валута. Поне за едната 
страна не е известен размерът на паричните потоци, но е известна формулата, по която 
ще бъдат определени. При всяка суап сделка, сегашната стойност на бъдещите 
входящи парични потоци трябва да е равна на сегашната стойност на бъдещите 
изходящи парични потоци. По своята същност суапът може да се разглежда като серия 
от форуърдни договори. Страните, които участват в сделката, се наричат контрагенти. 
Операцията се извършва извън борсовия пазар или още наричана сделка на гише. Най-
разпространените видове суап са: лихвен суап, валутен суап, кредитен суап, стоков 
суап, суап върху акции [7]. 

Варантът е ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой 
ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до 
изтичането на определен срок [2]. 

При варантите емитирането става от компания, докато опциите се емитират от 
инвеститор, който притежава акциите. 

Опциите са договори, даващи право на собственика да купи или продаде 
определено количество активи на определена цена на упражняване или страйк цена 
(strike price) и дата на падеж (maturity). За тази възможност се заплаща определена 
сума, която се нарича опционна премия. Страни по опцията са купувач (writer) и 
продавач (holder). Купувачът открива опцията и поема риска да изпълни определено 
задължение, а  продавачът има задължение да изпълни сделката, ако купувачът 
упражни закупената опция [5].  
Вътрешноприсъща стойност представлява цената на опцията , в случай че я упражним 
незабавно. По дефиниция, вътрешноприсъщата стойност е по-голяма или равна на 
нула. 

Има два класически вида опции, които се наричат обикновени ванила опции (plain 
vanilla options): 

 Кол опция (call option) – дава право на притежателя на покупка на актив на 

определена цена на упражняване и падеж. Притежателят на опцията разчита на 

ръст на цената на актива в бъдеще. Има две възможности преди изтичането й: 

1) Използване на опцията и закупуване на актив на цена К, а 

пазарната цена на актива е S: 

При S>=K, опцията изплаща Payoff=S-K. 
2) Оставяне на опцията да изтече: 

S<K, Payoff=0 
Откъдето извеждаме обща формула: 

Payoff=Max(0, S-K) 

 Пут опция (put) – дава правото да се продаде актив на определена цена и падеж. 
Съответно очакванията на купувача са цената на актива да се понижи. Има две 
възможности преди изтичането й:   
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1) Използване на опцията и продажба на актив на цена К, а 
пазарната цена на актива е S: 

При S<=K, опцията изплаща Payoff=K-S 
2) Оставяне на опцията да изтече: 

S>K, Payoff=0 
Оттук извеждаме обща формула: 

Payoff=Max(0, K-S) 
В зависимост от това кога притежателят на опциите може да упражни правото си 

над тях, те се делят на европейски или американски тип. При американските опции 
активи могат да се купят или продадат през целия договорен период, докато при 
европейските, собственикът може да упражни това право само в края на периода [5].  

Много рискове могат да бъдат хеджирани с деривати. Хеджирането (hedging) е 
финансова операция на един пазар за намаляване на риска от загуба на друг пазар. 
Това може да е инвестиция, предназначена да намали потенциален риск от друга 
инвестиция. Обективната предпоставка за съществуването на хеджирането е 
тенденцията цените на спот пазара и фючърсния пазар да се движат в една и съща 
посока и с близки, но не еднакви темпове. Базата, която се измерва като разлика между 
цената спот и фючърсната цена може да бъде положителна или отрицателна величина 
[7]. 

В много случаи за хеджиране се използват деривати, като най-често срещаните 
са опциите и фючърсите. Чрез тях загубата на основната инвестиция се покрива от 
печалба на деривата. 

Арбитраж (arbitrage) е реализиране на печалба, чрез покупка на някакъв актив на 
по-ниска цена на един пазар и едновременната му продажба на друг пазар при по-
висока цена. Арбитражистът е заемател на един пазар и кредитор на друг. Печалба се 
формира на база разликите в цените между тях. Заради това арбитражът се определя 
като безрискова печалба [3]. 

На съвършения пазар информацията се разпространява бързо и арбитражните 
възможности стават явни и не траят дълго, затова арбитраж не може да съществува 
[9]. 

 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ 
Нека в първия пример да определим форуърд цената и цената на доставка на 

даден актив с падеж след 180 дни, при спот цена от 88% и купон от 5%, който се 
начислява на годишна база. Приемаме, че цената на финансиране е 4,50% на годишна 
база и календарната база за изчисление е АСТ/360. Форуърд цената на даден 
финансов инструмент зависи от спот цената, цената на финансиране, доход от актива 
(купонни плащания или дивидент) и падежа на срочната сделка и се изчислява по 
формулата: 

𝐹 = 𝑆 ×
(1 + 𝑟)𝑡

(1 + 𝑞)𝑡
,                                                                    (1) 

където F-цена форуърд, S-спот цена на актива, r-безрисков лихвен процент, q-купон 
или дивидент, t-време до падеж.  

Заместваме в (1) и получаваме: 
 

𝐹 = 88% ×
(1 + 0,045)

180
360

(1 + 0,05)
180
360

= 87,79% 

Цената на доставка на срочна сделка е разликата между дохода, генериран от 
актива, и разходите за финансиране на покупката на актива за определен период от 
време [7]. Ако купонното плащане е 5% на годишна база, тогава за шест месеца ще 
получим половината, или 2.50%. Ако цената на финансиране е 4,50%, то за шест 
месеца тя ще бъде 2.25%. Тогава получаваме: 
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Цена на доставка = Доход от актива − Цена на финансиране 
Цена на доставка = 2,50% −  2,25% =  0,25% 

 
Вторият пример е свързан със закупуване на фючърсен договор за стоки, които 

не изплащат печалба, с цел инвестиция [1]. Такива са например злато, сребро и други 
благородни метали. Дадено е, че едногодишната фючърсна цена на златото е $1383 
за унция, а спот цената на златото е $1275 за унция. Едногодишният безрисков лихвен 
процент е 4%, а разходите по съхранение на златото са $20 за унция годишно, които 
се заплащат след изтичане на периода. Един фючърсен договор с базисен актив злато 
е за 100 унции. Можем да определим фючърсната (справедлива) цена на златото чрез 
формула: 

𝐹0 = (𝑆0 + 𝑈) × 𝑒
𝑟×𝑡,                                                    (2) 

където 𝐹0-фючърсна цена, 𝑆0-спот цена, r-безрисков лихвен процент, t-време до падеж 
на договора  и разходи по съхранение на златото U.  
Така заместваме в (2) и получаваме: 

𝑈 = 20 × 𝑒−0,04×1 = 19.2 

𝐹0 = (1275 + 19.2) × 𝑒
0,04×1 = 1347.02$ 

Следователно фючърсна цена е по-висока от дадената. 
Ако искаме да построим арбитражна възможност при тези условия, трябва да 

заемем $127500 при безрисков лихвен процент 4%, с които се да закупим 100 унции 
злато по спот цена от $1275 за унция. Скъсяваме (заемаме къса позиция) един 
фючърсен договор с доставка след една година на 100 унции злато, който ни осигурява 
продажба на закупеното злато за $138300. Трябва да заплатим главницата и лихвите 

по дължимия заем, които са 127500 × 𝑒0,04×1 = 132703.37$ и да заплатим складовите 
разходи, които са 20$ × 100 = 2000$. Следователно общата безрискова печалба от 
арбитража ще бъде: 

$138300 − $132703.37 − $2000 = $3596.63 
 Да приемем, че притежаваме 100 унции злато и фючърсната цена е $1300. 

Тогава, за да построим арбитражна възможност трябва първо да продадем златото и 
след това да закупим фючърсен договор. Продаваме наличното злато по спот цена за 
$127500. Закупуваме (заемаме дълга позиция) фючърсен договор с доставка на 100 
унции злато след една година, който ни осигурява покупка на злато за $131000. 
Инвестираме $127500 при безрисков лихвен процент 4% за една година и получаваме 

127500 × 𝑒0,04×1 = 132703.37$. Спестяваме $2000 от разходи за съхранение на златото 
и общата безрискова печалба от арбитража ще бъде: 

$132703.37 − $131000 + $2000 = $3703.37 
 

 При друга често срещана ситуация се търси отговора на въпроса „Как трябва да се 
хеджира“. Да приемем, че ни предстои да закупим 100 хиляди тона грозде за 
производство на вино. Стандартното отклонение (изменението) на цената на гроздето 
на спот пазара за тримесечен период е 0.07, а стандартното отклонение на цената на 
гроздето на фючърсния пазар е 0.083. Коефициентът на корелацията между цените на 
гроздето на спот и фючърсния пазар е 0.75. Един фючърсен договор е за доставка на 
20 хил. тона грозде. Тъй като се страхуваме от повишаване на цената на гроздето и 
искаме да намалим риска при покупка, трябва да  заемем дълга позиция, тоест да 
закупим по цена, уговорена днес.  
Ако не можем да осъществим 100% хеджиране, тъй като нямаме наличните средства в 
момента и искаме да минимизираме вариацията на общата позиция, то можем да 
използваме пропорция на хеджиране с минимална вариация: 

ℎ = 𝜌 ×
𝜎𝑆
𝜎𝐹
= 0.75 ×

0.07

0.083
 

Един фючърсен договор за пшеница е 20 хиляди тона, то следва да закупим: 

0.7391 ×
100

20
= 3.7 ≈ 4 договора. 
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Четвъртият пример е свързан с понижаване и увеличаване на бета коефициент 

на портфейл. Бета коефициентът представлява мярка на пазарния риск на акцията и е 
показател за това, в каква степен доходът й се изменя едновременно с пазарните 
доходи. Бета коефициентът на портфейла представлява средна претеглена 
аритметична величина на значенията на бета коефициентите на отделните ценни 
книжа, включени в портфейла. Той варира между 0,5 и 2. 

Нека е даден е портфейл от акции на стойност $150 млн. с бета коефициент 1,2. 
Искаме да понижим риска, откъдето и бета на портфейла на 0,8 за период от 6 месеца. 
Ще използваме фючърсен договор върху S&P 500. В момента индексът е 20000 и всеки 
договор е на стойност 200 пъти индекса. Ако искаме да намалим коефициентът бета, 
заемаме къса позиция и обратно – ако искаме да го увеличим, заемаме дълга позиция. 
Формулата, която се използва за промяна на бета коефициент е: 

(𝛽 − 𝛽∗) ×
𝑃

𝐹
,                                                                                (3) 

Където 𝛽-сегашната стойност на бета коефициента, 𝛽∗-желаният бета коефициент, P-
текущата стойност на портфейла, F-стойност на един фючърсен договор. 
Ако желаем да намалим бета на 0,8, ще заемем къса позиция в (3) и получаваме: 

(1,2 − 0,8)x
150000000

200×20000
=  15 къси договора. 

Ако желаем да увеличим бета на 1,5, ще заемем дълга позиция в (3): 

(1,5 − 1,2)x
150000000

200×20000
=  11 дълги договора. 

 
 В следващия пример ще определим вътрешноприсъщата стойност на кол и пут 
опция. Нека имаме едногодишна кол опция със страйк цена $120, опционна премия от 
$5 и спот цената на падежа е $140. Ще намерим вътрешноприсъщата стойност като 
разлика между спот цената на актива и страйк цената на кол опцията. Така получаваме, 

че тя е $140 −  $120 =  $20. Цялата печалба намираме като от вътрешноприсъщата 
стойност извадим платената опционна премия $20 − $5 = $15. 
Сега нека имаме едногодишна пут опция със страйк цена $150, опционна премия от 
$10, а спот цената на падежа е $130. Ще намерим вътрешноприсъщата стойност като 
разлика между страйк цената на актива и спот цената на пут опцията. Така получаваме, 

че тя е $150 −  $130 =  $20. Цялата печалба намираме като от вътрешноприсъщата 
стойност извадим платената опционна премия $20 − $10 = $10. 
Трябва да отбележим, че премията се заплаща в началото на опционна сделка, а 
евентуалната печалба се получава при падежа на опцията. 

 
В този пример разглеждаме ценообразуване на опции. Ще ценообразуваме 3-

месечни европейски пут и кол опции върху инструмент, подобен на индекс, който не 
изплаща дивидент. Изчисленията показват, че кол цената е $11.2150. Знаем, че 
стойността на инструмента е $130, безрисковият лихвен процент е 4%, а пут опцията 
има цена $3.3564. Ако искаме да определим каква е страйк цената (упражнителната 
цена), то ще използваме  пут-кол паритет: 

𝐶 − 𝑃 = 𝑆0 − 𝑋 × 𝑒
−𝑟×𝑇 ,                                                             (4) 

където C-текуща цена на кол опция, P-текуща цена на пут опция, 0S -настояща спот 

цена на актив, X-страйк цена на опция, Т-време до падеж на договора, r-безрисков 
годишен лихвен процент за време Т. Заместваме в (4): 

11,2150 − 3,3564 = 130 − 𝑋 × 𝑒−0.04×
3
12 

7.8586 = 130 − 𝑋 × 0.99 

122.1414 = 𝑋 × 0.99 
𝑋 = 123.375$ 

Получаваме, че страйк цената е $123,375. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В тази разработка са разгледани основните финансови инструменти. 

Представените практически задачи илюстрират как се  използват дериватни 
инструменти в икономиката. Представени са примери за цени на форуърд сделка, 
фючърсен договор,  хеджиране, арбитражни възможности, промяна на бета 
коефициент на портфейл, вътрешноприсъща стойност и ценообразуване на опции. 
Дериватите са привлекателни инструменти за управление на риска, което ги прави 
актуални за  изучаване както математически,  също така и във финансово отношение. 
Правилното им използване гарантира добри финансови резултати. 
 

Статията отразява резултати от работата по проект № 2017 - ФПНО - 05, 
финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет. 
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Abstract: Stocks and their applications in today's economy :The paper shows what stocks are in 
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avoiding bad stocks and choosing such stocks, that can bring us a rate of return that is greater than the market's 
overall average. It also explains some of the strategies for selling stocks. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Търговията с акции съществува отдавна. Във време на глобална икономика това 

е дейност, която постоянно се развива. Компаниите емитират акции, за да финансират 
дейността си, а хората инвестират в тях, надявайки се да извлекат максимална 
печалба. През последните десетилетия се наблюдава засилен интерес към акциите 
като финансов инструмент, както и огромен технологичен напредък на пазара им. 
Пазарът на акции вече е по-достъпен, в следствие, все повече хора започват да се 
интересуват от този вид "натрупване на богатство". Да играеш на фондовата борса е 
вълнуващо, но в същото време всеки се стреми да спечели, без да губи пари. Това 
изисква проучване на пазара, както и разглеждане на различни стратегии за 
инвестиране в акции, които биха довели до по-голям успех.  

Преди да започнем с анализа и инвестиционните стратегии трябва да знаем какво 
представляват акциите, за какво се използват, както и какви са основните им 
характеристики. 

 
АКЦИИ. ФИНАНСИРАНЕ НА КОРПОРАЦИИ ЧРЕЗ АКЦИИ 
Основа на инвестиционните решения във всяка корпорация са ресурсите, с които 

тя разполага. Собственият капитал на дадено предприятие, обикновено представен от 
дялове, съдържа определен брой акции [1]. Той може да бъде увеличен по два начина 
- чрез вътрешно финансиране, което представлява инвестиране на печалбата в 
бизнеса, или чрез външно финансиране - емитиране на нови акции. Ще спрем 
вниманието си по-подробно на външното финансиране.  

Акциите представляват инвестиционни и лигитимационни ценни книги. При тях се 
влагат средства с намерение за получаване на доход [1]. Те имат различни стойности 
- номинална, емисионна и пазарна цена.  

 Номинална е стойността, която е посочена на лицевата част на акцията. 
Акционерното дружество може да издава само акции с еднаква номинална 
стойност, която се отнася за всички емисии. Дяловото участие на акционера се 
изразява чрез съотношение между номиналната стойност на притежаваните от 
него акции и номиналната стойност на капитала на дружеството [1]. 

 Емисионна е стойността, по която акциите се приемат от учредителите. Това е 
цената на първичния капиталов пазар. Тя може да е равна или по-висока, но не 
по-ниска от номиналната стойност [1]. 

 Пазарната цена е стойността, на която акционерите продават акциите си, т.е. 
цената на вторичния капиталов пазар. Пазарната цена се означава като борсов 
курс, когато акциите се търгуват на фондова борса.  
Предприятията имат право да емитират два вида акции: обикновени и 

привилегировани. 
Обикновените акции са ценни книжа, удостоверяващи собственост. Те нямат 

падеж и продължителността на техния живот съвпада с продължителността на живота 
на фирмата. Те дават право на глас в общото събрание на акционерите и участието в 
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избора на управителен съвет [5]. Това право на глас се упражнява на годишното общо 
събрание на акционерите, където се избира съвета на директорите. Други права са: 
правото на дял от декларираните дивиденти, пропорционално на броя на акциите, 
както и право на ликвидационен дял, пропорционално на броя на акциите в случай на 
фалит [2]. Печалбата, която е реализирана за дадена година, се разделя на 
разпределена и капитализирана. Разпределената се разпределя във вид на дивидент. 
Капитализираната се реинвестира с цел нарастване на печалбата. Това на свой ред 
води отново до нарастване на дивидента. Затова тези акции се наричат акции с 
постоянно нарастващ доход.  

Също така, притежателят им получава право да закупи акции от всяка нова 
емисия, преди публичното предлагане, с цел запазване съществуващия дял от 
собствеността. Характерен реквизит на обикновените акции е номиналът. Когато той е 
с ниска стойност се осигуряват определени предимства за фирмата емитент - 
разширяване на кръга от вложители и определени данъчни преференции. Друга 
характерна тяхна особеност е счетоводната им стойност. След като тя се сравни с 
пазарната, е възможно да се направи анализ на ефективността на управленските 
способности на фирменото ръководство и продуктивността на активите [5].Текущата 
цена на обикновените акции се определя по формулата:  
 

    𝑃0 =
𝐷0(1+𝑔)

𝑟−𝑔
= 

𝐷1

𝑟−𝑔
                                                     (1) 

 
където 𝐷0 е последно изплатения дивидент, 𝐷1е очаквания дивидент, r - изискуемата 
възвръщаемост, а g - темпът на нарастване.  

Привилегированите акции в общия случай нямат право на глас. Основната им 
характеристика е, че привилегированите дивиденти следва да се изплатят преди 
дивидентите на обикновените акции [2]. Tе са с фиксиран размер  - като процент от 
номинала. Изплащането на привилегированите дивиденти е възможно да бъде 
забавено, ако предприятието няма печалби, но не и неограничено. Привилегията може 
да се състои и в правото на акционерите да искат обратно изкупуване на акциите от 
акционерното дружество. Условията и срокът за упражняване на това право трябва да 
са предвидени в устава на акционерното дружество [1]. Текущата пазарна цена на този 
вид акции се изчислява по формулата:  
 

   𝑃0 =
𝐷

𝑟
                                               (2) 

  
Компаниите сами решават колко акции да емитират. Търговците и другите 

участници на пазара не могат да създават техни собствени акции и трябва да търгуват 
тези акции, които компанията е емитирала. При положение, че дадена публична 
компания е собственост на акционери, собственици на обикновени акции, те имат право 
на част от печалбите на тази корпорация [2]. Важно е да се отбележи, че 
възвръщаемостта на инвестицията в акции на корпорацията може само да се 
предполага. Съответно, доходът, който биха донесли акциите, е променлив и при 
определени условия, дивидент може да не бъде изплатен. Това определя акциите като 
високорискови ценни книжа и предопределя по-високия риск на акциите в сравнение с 
останалите ценни книжа [3]. С други думи, собствениците на акции споделят, както 
печалбите, така и загубите на компанията.  

Когато предприятието печели, цената на акциите му обикновено се вдига, а когато 
губи - тя пада. Спекулациите с цената могат да повишат или понижат стойността й за 
кратък период от време, но представянето на компанията е това, което в 
действителност движи цената в дългосрочен план. 

И така, основният доход, който обикновената акция предоставя на своя държател, 
е дивидентът [2]. Акционерите е възможно да реализират положителен или 
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отрицателен доход от изменението на цената на акцията, в сравнение с цената от 
предходния период. Следователно, за определен период възвръщаемостта на акцията 
се изчислява чрез формулата: 
 

     𝑅 =  
𝐷+(𝑃𝑡−𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1
               (3) 

 

където 𝑃𝑡 е цената на акцията в период, 𝑃𝑡−1 е цената на акцията в предходния период, 
а 𝐷 е изплатеният за периода дивидент. 
 

ИНВЕСТИРАНЕ В АКЦИИ. СТРАТЕГИИ. ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ 
За да се извлече максимална полза от търговията с акции и да се намалят 

загубите,  трябва внимателно да бъде избрана компанията, от която се купуват.  
Избирането на правилното предприятие, в което да инвестираме, може и да 

изглежда като първата стъпка, която трябва да предприемем, но много финансови 
експерти препоръчват на начинаещите инвеститори да не инвестират в отделни акции. 
Те съветват да се инвестира във взаимен фонд, тъй като тогава е по-вероятно 
инвеститорът да забележи рязка, внезапна промяна в стойността на инвестицията си, 
отколкото ако притежава няколко отделни акции. Ако вече сме инвестирали в такъв 
фонд, добро решение е допълнително да се инвестира и в някои отделни акции. Рискът 
при тях е по-голям, но съответно и възможността за по-голяма печалба нараства. 

Когато купуваме отделни акции, ние ставаме и частичен собственик на 
предприятието. Следователно, инвестирайки в акции на дадена компания, едно от най-
важните неща, на които трябва да обърнем внимание, за да преценим дали 
инвестицията е добра и би донесла печалба, е стабилността на бизнеса. За целта е 
добре да инвестираме в компания или индустрия, която ни е позната.  

Фундаменталният анализ е добро начало при избора на компания. Целта на 
фундаменталното анализиране на дадена фирма е да се намери истинската стойност 
на акцията, т.е. да се открие разликата между реалната стойност и стойността, на която 
тя се търгува на пазара. Ако реалната й стойност е по-голяма от текущата пазарна, 
това означава, че акцията струва повече от цената си и следователно е добре да бъде 
закупена. Според фундаменталия анализ цялата информация относно ценните книжа 
е включена в цената им. Следователно анализът и последващото прогнозиране се 
основават на промените на цените в миналото, т.е.  предполага се, че ще се повтори 
миналото. При този вид анализ трябва да се поинтересуваме и от перспективите на 
конкретната фирма, дали би нараснала нейната печалба. Това зависи, например, от 
нови патенти, сливания на фирми и т.н. 

Оценяването на дадена компания включва не само прогнозирането на паричните 
потоци. Трябва да се обърне внимание и на общите, по-субективни качества на 
фирмата. Добре е инвеститорът да познава основните показатели, които имат пряко 
отношение към оценката на акциите на съответната компания, а именно 
съотношението цена – приходи, съотношението дивидент - цена и съотношението на 
текущите активи към текущите пасиви.  

Що се отнася до цената на акциите, трябва да имаме предвид, че тези, емитирани 
от компания, която се очаква тепърва да се развие и разрасне, ще бъдат по-скъпи от 
тези на вече установена фирма, която разширява бизнеса си по-бавно. За да разберем 
дали акцията е по-скъпа или по-евтина, спрямо тези на други предприятия, можем да 
сравним съотношението цена-печалба на компанията с тези на другите компании от 
съответната индустрия. Все пак, евтиното не винаги е добро и скъпото, не винаги е 
лошо. Не трябва да инвестираме в акции просто, защото ни се струват изгодни - трябва 
да помислим защо цената е паднала и какво би последвало от това. Акцията може да 
е евтина, защото работата на компанията намалява. Съответно, може да е и по-скъпа, 
защото се очаква бизнесът да се засили и печалбите да се увеличат многократно в 
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следващите години. Тоест, при избора на акция трябва да вземем под внимание както 
цената, така и предпоставките за потенциално увеличение на бъдещата печалба, която 
ще ни донесе.  

Всяка публична компания е длъжна да публикува годишни финансови доклади. 
Преди да предприемем инвестицията си, трябва да направим проучване, а не да се 
фокусираме само върху последните, най-скорошни данни. Това, което търсим, е 
компания с постоянни печалби и финансово стабилна през годините. Цените на 
акциите нарастват, когато компанията печели повече пари, което обикновено започва 
с нарастващия годишен приход. Полезно е да вземем предвид и маржът на печалбата 
- отношението на печалбата след облагането й с данъци към общата сума на 
приходите. Компания, която съумява да поддържа нарастващ годишния си приход и 
същевременно да контролира разходите си, би имала нарастващ марж на печалбата. 
Последно, но не на последно място - анализаторите съветват да инвестираме в 
компании, които изплащат дивидент на акционерите си. Дивидентът е не само редовен 
доход, но и индикатор за добро финансово състояние на предприятието. 

Техническият анализ акцентира върху факторите, определящи движението на 
пазарния курс на акциите. В основата му е идеята, че стойността на акциите се 
определя от величината на тяхното търсене и предлагане. Според този анализ върху 
търсенето и предлагането влияят много фактори. Трябва да бъде установено кои са те 
и съответно да бъдат анализирани. Цените на акциите показват определени 
тенденции, когато се изследва определен период от време. Промените в тези 
тенденции са резултат от настъпилите промени в търсенето и предлагането.  

При техническия анализ вниманието на анализаторите се спира основно върху 
два показателя - цена и обем. Между тях съществува пряка зависимост. Високата цена 
и високият обем подсказват силно активен пазар, тенденция за трайно нарастване на 
цените и увеличен обем на търговията. Ниската цена и високият обем показват 
продажба на значителни количества акции, предизвикана от ниските цени. 
Увеличеният обем показва траен спад на цената. Високата цена и ниският обем пък 
говорят за последващо спадане на цената, тъй като нарастването на цената не е 
съпроводено с увеличаване на обема. Ниската цена и ниският обем показват слабо 
търсене. 
 

ПАЗАР НА АКЦИИ 
След като вече сме закупили акции, важно е и да знаем кога е точният момент да 

ги продадем. За целта е нужно да следим какви промени настъпват в компанията. 
Например, ако намалят дивидента, ако цената на акцията се покачи или падне до 
определено ниво, ако анализаторите намалят оценката й и т.н. Това са някои от 
индикаторите, че е време да продадем акциите си.  

Въпреки, че на теория знаем кога трябва да пристъпим към продажба, избирането 
на точния момент се оказва трудна задача за повечето инвеститори. Например, много 
от тях не биха продали акция, чиято цена е нараснала с 10-20%, защото се надяват тя 
да продължи да расте. От друга страна, не биха продали и акция, чиято цена е паднала 
с 10 - 20%, защото се страхуват, че след като я продадат, цената отново ще започне 
да расте.  

Съществуват няколко метода, които често биват използвани, за да се вземе 
правилно решение относно продажбата на акцията. Ще разгледаме някои от тях:  

 Valuation - Level Sell 
В тази стратегия инвеститорът ще продаде дадена акция, когато достигне 

определен обхват на оценяване. Като основни могат да се използват много оценъчни 
показатели, но най-често употребяваните са отношенията цена - печалба,  цена - 
продажба [6]. Този подход е популярен сред инвеститорите, които купуват "подценени" 
акции. Когато акцията стане "надценена", според определени оценъчни показатели, е 
време тя да бъде продадена. Например, инвеститор притежава акция на Уол-март, 
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закупена при отношение цена - печалба около 13 печалба. При проучване на предишни 
оценки, той забелязва, че средното отношение цена - печалба за 5 години е около 15.5. 
Така инвеститорът може да заключи, че е време продаде тази акция. 

 Opportunity Cost Sell 
При този метод инвеститорът притежава портфолио от акции и би продал някоя, 

когато се появи по-добра възможност. Това изисква постоянно наблюдение, проучване 
и анализ, както на неговото собствено портфолио, така и на потенциалните нови акции, 
които би добавил. Когато се появи по-добра потенциална инвестиция, инвеститорът ще 
премахне акция от портфолиото си, за която се предполага, че няма да бъде толкова 
печеливша, колкото новата.  

 Deteriorating Fundamentals Sell 
Тук продажба се налага, ако някой от основните финансови отчети на компанията, 

от която е закупена акцията, падне под определено ниво. Следят се най-вече 
ликвидност и коефициентите на покритие [6]. Например, да предположим, че 
инвеститор притежава акции на компания, която плаща сравнително висок и постоянен 
дивидент. Той държи тези акции предимно заради относителната сигурност и 
дивидентната доходност. Когато е закупил акциите, отношението дълг към нетна 
стойност е било около 1.0. В този случай, ако това отношение стане повече от 1.5, 
заплашвайки сигурността на инвестицията и дивидента, инвеститорът може да приеме, 
че е време да продаде акциите си.  

 Down-from-Cost and Up-from-Cost Sell  
Тук стигаме до решение за продажба, базирайки се на количеството (в проценти), 

което сме склонни да загубим. Например, купувайки дадена акция, инвеститорът може 
да реши, че ако цената й падне с 10%, спрямо тази, на която я е закупил, трябва да я 
продаде. Аналогично, при Up-from-Cost стратегията ще предприемем продажба ако 
цената на акцията нарасне до определен процент. И двата метода са методи за 
предпазване от загуба: или ще защитят първоначалната инвестирана сума, или ще 
запазят на инвеститора определена вече постигната печалба.  Важното и при двата 
подхода е да бъде избран подходящ процент, който да задейства продажбата, като се 
вземе предвид волатилността на фонда и сумата, която бихме били склонни да загубим 
[6]. 

 Target Price Sell 
Този подход използва точно определена цена на акцията, която да ни подтикне 

към продажба. Той е един от най-често използваните методи за продажба сред 
инвеститорите. Целевите цени, използвани от тях, са базирани на резултатите от 
модели на оценяване. Много търговци избират произволни кръгли числа за цени, при 
които трябва да продават, но те са по-малко надеждни от използването на основните 
модели на оценяване [6]. 

Често пъти това, което помага на инвеститора да пожъне успех, е не толкова 
избирането на най-печелившите акции, колкото умението му да продаде дадени акции 
в подходящия момент. Планът за продаване намалява рискът от загуби и спомага да 
бъде извлечена максимална печалба от инвестицията.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Компаниите отдавна използват емитирането на акции за собствено финансиране, 

докато инвестирането в акции тепърва се превръща в тенденция. Тази тенденция 
набира все по-голяма популярност, както по света, така и у нас. Както при всяка 
инвестиция и тук има риск да загубим част от парите си - акциите са едни от най-
рисковите вложения, но и очакваната доходност при тях е най-голяма. Затова е важно 
да разбираме какво точно представляват акциите, какви права ни дават и как да се 
възползваме от тях. Пише се все повече литература по темата, разработват се нови и 
нови инвестиционни стратегии. Отделим ли достатъчно време за проучване, анализ на 
пазара и анализ на различните методи, които специалистите описват, бихме могли да 
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извлечем възможно най-голяма печалба от инвестицията си с поемане на оправдан 
риск. 
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Abstract: Analysis of options and futures contracts: This article discusses the nature, characteristics 
and types of options and futures contracts. The goal is to see the main differences and determine which will be 
the better option if we choose to trade with them. Combining different futures and options entitlements gives 
different profit opportunities and also effects differently on common profit and loss zones. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
С понятието финансов пазар в икономиката се означава механизмът, който 

позволява на участващите лесно търгуване (купуване и продаване) на финансови 
инструменти като ценни книжа (акции, облигации), стоки (благородни метали и 
селскостопански стоки), валута и др. с ниски транзакционни разходи [1].  

Съществуват както общи пазари, където се търгуват всякакви стоки, така и 
специализирани пазари, на които съществува само един вид стока. Тези пазари 
функционират като поставят всички заинтересовани продавачи на едно "място", като 
по този начин ги улесняват в намирането на вероятни купувачи. Финансовите пазари 
улесняват: 

 увеличаването на капитала (в капиталовите пазари); 

 постигането на приемливо ниво на риска; 

 международната търговия (в паричните пазари). 
Във финансовите пазари тези, които търсят капитал (желаят да заемат), намират 

тези, които имат капитал (съгласни са да дадат заем). Най-често страната, която взима 
заема издава писмено обещание на страната, даваща заема, чрез което след 
определен период заемът ще бъде върнат. Такива документи се наричат ценни книжа 
и могат да бъдат купувани и продавани на финансовите пазари. Цената на ценните 
книжа се нарича лихва или дивидент. Така ценната книга дава право на получаване 
на плащания в бъдеще време. Ценността се определя от това, че нейният притежател 
има право да получи последователни плащания. В исторически план ценните книжа 
възникват като облигации - държавни и частни (корпоративни) [4].  

Институциите, които се занимават с организирана търговия на ценни книжа се 
наричат фондови борси. Едни от най-известните фондови борси са Ню-Йорксата,  
Чикагската, Филаделфийската, Лондонската и др. Търговията на тези борси е 
електронна, при което се организират електронни търгове. Това дава възможност в 
тези търгове да се включват участници от целия свят. Електронната търговия 
стимулира появата на производни ценни книжа - фючърси и опции. Те се формират 
на базата на известните ценни книжа (облигации и акции) и зависят от потока на 
плащане, свързан с основната ценна книга. Прието е договорите, които са свързани с 
тези нови ценни книжа да се наричат съответно фючърсни и опционни. В настоящата 
работа е направен кратък анализ именно на тези два вида договори [2].               

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Пазарът на деривати е пазар, на който се търгуват документи, даващи определени 

права и задължения. Тяхната стойност се влияе от цената на ценните 
книжа,чуждестранни валути, лихвени проценти и други подобни променливи стойности.  
Финансовите инструменти позволяват да се участва в инвестиционния процес на 
срочния пазар с много по-малки суми в сравнение със сдеките на касовия пазар. Това 
е и основната причина за по-широките граници на колебания на цените на финансовите 
инструменти в сравнение с цените на касовия пазар. В теорията този ефект се 
определя като ефект на лоста.  
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На финансовите пазари се търгува с различни финансови инструменти - ценни 
книжа. Това са документи с определени от закона форма и съдържание, които 
осигуряват на притежателите си определени права. Използват се от емитентите за 
набиране на различен по характер капитал, а от инвеститорите - за доходоносно 
влагане на свободните им парични ресурси. Най - често финансовите инструменти се 
делят на търгувани на паричния пазар и търгувани на капиталовия пазар, (т.е. 
краткосрочни и дългосрочни 

Най-често търгуваните финансови инструменти на паричния пазар са: 

 краткосрочни държавни ценни книжа, нар. още съкровищни бонове или 
съкровищни полици. Емитират се от държавата с цел набиране на средства за 
текущо финансиране на бюджетния дефицит. Характерно за тях е, че се търгуват 
с отстъпка (сконто) - продават се под номинала, а на падежа се получава 
номиналната им стойност. Печалбата се формира от разликата между 
номиналната и покупната цена. Падежа може да бъде 3, 6, 9 и 12 месеца след 
издаването им. 

 краткосрочни търговски ценни книжа, нар. още полици. Техните издатели се 
задължават или задължават друго лице да плати на трето лице определена сума 
на определено място. Полиците се изкупуват от банките под тяхната номинална 
отстъпка (дисконт) [3]. 
Опциите и фючърсите са сложни дериватни инструменти,които са намерили място 

в управлението на рисковите инструменти в почти всяка финансова интистуция. 
Наричат се деривати, защото те са финансов контракт, чиято цена произлиза от друг 
основен актив [5]. Сделките с опции и фючърси са двете основни групи финансови 
инструменти, чиито разпространение и оборот на борсите постоянно нарастват. 
Интересът на инвеститорите към тези сделки е обусловен главно от няколко техни 
особености: 

 Финансовите инструменти предлагат по-големи възможности за печалба на 
инвеститорите,но крият и опасност от съответни загуби 

 Финансовите инструменти позволяват прехвърляне и преразпределение на риска 

 Всеки инвеститор ползва финансови инструменти, за да прехвърли нежелания 
риск върху други участници на пазара, които са готови да поемат риска на 
определена цена 

 Големият брой алтернативи за прехвърляне и преразпределение на риска дават 
възможност и за преразпределяне на доходите и за намаляване на 
възможностите за загуби. 
Опциите са вид ценни книги,които дават правото на купувача,но не и 

задължението да купи или продаде даден актив на предварително определена цена и 
дата. Те могат да се търгуват самостоятелно на борсата,но когато изтече валидността 
им те вече нямат стойност и спират да съществуват. Фючърсният контракт е договорно 
споразумение за доставка на специфична стока или гаранция в бъдеща дата на 
уговорена цена. При валутата и ценните книжа има контракти за лихво-носещи 
гаранции. Опцията е договор между две страни с противоположни интереси.Този 
договор съдържа няколко елемента: 

 Вид: да се купи или продаде актив 

 Размер на актива 

 Цена,на която би се изпълнила опцията 

 Падеж 

 Премия-цената на опцията [7]. 
Опциите върху акции имат всички характерни особености на опциите, които 

купувачът заплаща с цел да си осигури възможността за упражняването им по 
определен начин. Има два основни вида опции:call и put. Call опцията дава правото, но 
не и задължението да се купи или продаде актив на определена цена и определен срок, 
а put опцията дава правото, но не и задължението да се продаде даден актив на 
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определена цена и определен срок. Теоретично цената на опцията на акцията се 
състои от вътрешна и времева стойност. 

Предимства при търговия с опции: 

 Управление на риска 

 Време за вземане на решения 

 Средство за спекулиране 

 Лостов ефект 

 Диверсификация 

 Арбитраж 

 Приходи  
Вътрешната стойност се определя от актуалния курс на акцията и цената на 

упражняване на опцията. Тя не може да бъде отрицателна величина, защото 
притежателят на опцията не е задължен да я упражни, когато условията не са изгодни 
за него,а размера се ограничава до размера на платената премия. 
 

Вътрешната стойност(Call)=курса(акцията)-цената на упражняване 
Вътрешната стойност(Put)=цената на упражняване-курса(акцията) 
 
Времевата стойност на опцията върху акцията отразява очакването на 

инвеститора да спечели от правото във времето до падежа и затова той е готов да 
заплати определена премия и да купи това право. 
 

Времевата стойност= цената на опцията-вътрешната стойност 
 
Нека да поясним смисъла на put опцията с пример. Ако цената на даден актив в 

момента е 1000 €, при което се очаква, че до 3 месеца неговата цена ще спадне на 
ниво 800 €. Тогава може да се купи put опция за същия актив с дата на падеж след 3 
месеца и цена 800 €. Ако се окаже, че след една седмица цената на този актив е 900 €, 
то тази опция ще е на печалба и може да се продаде без да е нужно да се чака датата 
на падежа. 

Фючърсният контракт е споразумение между две страни за покупка и продажба на 
даден актив на определена цена с доставка на бъдеща дата. Съвременният фючърсен 
пазар обхваща не само земеделски стоки,а също и суровини, валути, ценни книжа и 
други.  

Главната организационно-управленска предпоставка за съществуването на 
фючърсните сделки е създаването на специфичния механизъм за излизане от пазара 
преди настъпване на срока за изпълнение на сделката, без да е необходимо 
съгласието на другия контрагент. Този механизъм се управлява от специален 
борсов институт, наречен Клирингова корпорация. Тя извършва разплащанията между 
участниците в борсовата търговия и прекъсва пряката връзка между продавача и 
купувача по конкретната сделка. Борсовата сделка се сключва между конкретен 
продавач и купувач, но веднага след сключването й задълженията се трансформират 
в задължения към борсата и клиринговата корпорация. В основата на функционирането 
на този механизъм стои системата за гарантиране на изпълнението на задълженията 
от всеки участник на борсата чрез внасяне на гаранция, наричана марджин. В повечто 
случаи той е 5-10% от общата сума на договора. Търговците на фючърси не носят 
риска, че техният контрагент по контракта може да фалира. Те могат да се включат в 
борсовата търговия чрез брокер,който търгува с фючърси срещу комисионна. 

Фючърсните сделки се сключват само по време на борсовите сесии. Сключването 
на сделката се нарича откриване на позиция. То означава поемане на задължение от 
търговеца към борсата за закупуване или доставка на стоки в определен от договора 
срок. Поемането на задължение за доставка на стоки се нарича къса позиция. 
Поемането на задължение за покупка на стоки означава откриване на дълга позиция. 

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Изпълнението на задълженията за доставка или покупка се нарича закриване на 
позицията. 

Фючърсните сделки се оформят с напълно стандартизирани фючърсни контракти. 
В бланката се посочва вида на фючърса, качество, място на доставка, франкировка и 
др. Единственото условие, което не е предварително попълнено е цената. На гърба на 
фючърсния контракт са посочени основните изисквания и ограничения при търговията 
с този вид фючърси. 

Етапи при сключване на фючърсна сделка: 
1. Установяване на контакт с оторизиран брокер. 
2. Възлагане на брокера да сключи сделка с писмена поръчка от потенциалния 

продавач/купувач. Поръчката съдържа информация за вида на операцията, вид 
на контракта, брой на контрактите, изисквания по отношение на цената и срок на 
валидност. Поръчките се делят на пазарни, условни, лимитирани и “стоп” 
поръчки в зависимост от начина, по който се определят изискванията за цената. 

3. Внасяне на марджин и регистриране на поръчка. В марджин сметката се отразяват 
всички печалби или загуби до закриването на позицията. Марджинът се определя 
от борсата като процент от стойността на доставката. Размерът му зависи от 
очакваните колебания в борсовите цени. Внасянето на марджина е основание за 
брокера да регистрира поръчката на борсата и прво да я изпълни на 
предстоящата борсова сесия. 

4. Изпълнение на поръчката. 
5. Регистриране на сделката в клиринговата корпорация 
6. Потвърждаване на сделките - то е основание клиринговата корпорация да започне 

обработването на марджин сметките, а брокерът да получи комисионното си 
възнаграждение. 

7. Обработване на борсовите сделки - след потвърждаване на сключените сделки от 
клиентите, клиринговата корпорация изчислява печалбите и загубите за всички 
клиенти, които остават с открити позиции или излизат от пазара. Печалбите и 
загубите се изчисляват като се съпостави цената на сделката с официалната 
борсова цена (цена сетълмент), която се определя по различни начини на 
отделните борси. Клирговата корпорация обработва марджин сметките като 
задължава сметките на губещите и заверява сметките на печелившите. Този 
механизъм се нарича маркиране на пазара. При разплащанията между 
печелившите и губещите клиенти клиринговата корпорация не участва със свои 
средства, а само преразпределя средствата, внесени предварително по марджин 
сметките. 
Предимства на фючърсите: 

 Възможност за висока възвращаемост при ниска инвестиция: В краткосрочен план 
едни и същи цели могат да бъдат с опции и фючърси, както и с базовите активи 
(ценни книжа), но при по-ниска инвестиция. 

 Ефект на лоста (ливъридж): Дори малки промени в пазарната цена могат да 
доведат до големи отклонения в цената на опцията. 

 Възможност да се реализира печалба дори при спадане на цените на ценните 
книжа: например, чрез покупка на пут опции. 

 Изчислим риск: Позициите в търгуеми опции и фючърси могат да бъдат 
ликвидирани по всяко време и сътоветно, да се изчисли печалбата или загубата. 

 Хеджиране срещу флуктуации на цените: Фючърсите и опциите могат да бъдат 
използвани за хеджиране на инвестиционен портфейл в ценни книжа срещу 
понижение на цените. 

 Управление на риска (портфейли в акции и облигации): С фючърсите и опциите 
могат да бъдат извършвани хеджиращи операции, целящи да ограничат риска или 
да увеличат потенциалната печалба. 

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%8E%D1%87%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%E2%80%9C%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%E2%80%9D_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%E2%80%9C%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%E2%80%9D_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BB
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 Подходящи стратегии за всякакви пазарни ситуации: Големият брой потенциални 
стратегии позволява да се подбере подходящ подход за всяка пазарна ситуация. 
Фючърсните договори подсигуряват своята ликвидност,като бъдат високо 

стандартизирани и могат да се използват за хедиране или спекулации върху 
движенията на цените на базовия актив. Техниките за хеджиране се използват за цел 
да се гарантира цена,за да може да се изготви план за фиксирани разходи в бъдещето, 
осигурявайки наличието на начално количество капитал [6]. 

Пояснение на фючърсен контракт: купуваме контракт за суров петрол с доставка 
месец юни за 1000 барела на цена $60 всеки или $60 000 общо. При изискване за 5% 
маржин първоначалният депозит е $3000. След 1 месец цената на петрола достига $63, 
при което ние решаваме да приберем печалбата и продаваме контракта и получаваме 
$63 000, което означава, че сме реализирали печалба от $3000. 

Нека да разгледаме няколко примера. 
 
Пример 1: Дадена е опция с 3месечен съкровищен бон, 100лв изискуема 

възвръщаемост и лихва 7%. Цената на въвръщаемост на опцията е равна на 
равновесната цена. На колко е равна вътрешната стойност на опцията, ако цената на 
фючърсния контракт, в основа на опцията е 99,00лв.? 

Нека изискуемата възвръщаемост я означим с N, вътрешната стойсност с w, 
цената на фючърсния контракт с Р, лихвата с г и месеците с m. Първо трябва да 
намерим цената на опцията по следната формула: 

P(0)=
𝑁

1+𝑟∗(𝑚/360)
 

Заместваме и получаваме: 

P(0)=
100

1+0.07∗(
90

360
)
=98,28лв 

За да намерим вътрешната стойност използваме формулата: 
W=P-P(0). 

След като заместим получаваме: 
W=99,00-98,28=0,72лв. 

 
Пример 2: Опция се упражнява на цена от $1004,76. Цената по фючърсен контракт 

е $1004,96. Колко е вътрешната стойност на тази опция, ако я закупим(call)? Колко ще 
е вътрешната й стойност, ако искаме да я продадем (put) и се упражнява за $1004,20? 

По формулата за вътрешната стойност (Call) получаваме 
Вътрешната стойност(Call) = курса(акцията) - цената на упражняване 

W(call)= 1004,96 - 1004,76 = 0,2$ 
По формулата за вътрешната стойност (Put) получаваме 

Вътрешната стойност(Put) = цената на упражняване - курса(акцията) 
W(put)= 1004,76 - 1004,20 = 0,56$ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение ще обобщим какво представлява пазарът на деривати и кои са 

основните характеристики на опциите и фючърсите. 
Пазарът на деривати е пазар, на който се търгуват дериватни инструменти, които 

представляват документи даващи определени права и задължения, чиято стойност 
пряко или косвено се влияе от цената на ценни книжа,чуждестранни валути, стоки и 
други подобни променливи. 

Опциите са специфчен срочен контракт, при който една от страните по сделката 
(купувачът) придобива право на избор дали да купи (продаде) базисния актив по 
договорената в опцията цена, или да се откаже от това си право и да купи (продаде) 
актива по текущата му пазарна цена. Следователно купувачът на опцията има право 

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4
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да избере по-изгодната за себе си цена на базисния актив. Във всеки опционен 
контракт са фиксирани две цени. Първата се нарича цена на премия на опцията. Тя се 
плаща веднага и не зависи от това, дали купувачът ще се откаже от правото си да я 
упражни. Тази цена (премия) на опцията гарантира правото на избор. Втората цена е 
цената на базисния актив, който е предмет на опционния. Рискът при покупката на 
опции е ограничен до премията, която се плаща. От друга страна, възможността за 
печалба е неограничена, което прави опциите привлекателни за търговия. 

Фючърсите са финансов договор, задължаващ купувача да закупи актив (или 
продавачът да продаде актив), като стока или финансов инструмент, на предварително 
определена дата и цена. Фючърсните договори определят вида и количеството на 
базовия актив; те са стандартизирани и търговията се извършва на фючърсни борси. 
Най-важната дейност, осигурена от пазара на фючърси е възможността да се хеджира 
законно търговската дейност. 

В допълним ще кажем и, че поради силата която дава маржин търговията, освен 
реализирането на големи печалби, е възможно и понасянето на значителни загуби. 
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Abstract: An Application of Graphs in Investments and Portfolio Management: In this paper an 

algorithm for effective portfolio diversification is considered. It is based on the Harry Markowitz idea of investment 
diversification. Firstly, some notes on portfolio risk and management are made. Next, the concept of covariation 
and correlation between the financial tools is introduced through a simple example. The proposed algorithm is 
illustrated with an experiment, which data come from the practice. Finally, some important notes are briefly 
mentioned as well as the comments on the derived results. 

Key words: portfolio management, investment, Markowitz model, covariation, correlation, portfolio 
diversification, graphs. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Доброто управление на инвестиционния портфейл е много важно за съвременния 

свят, както за бизнеса, така и за всяко едно домакинство. Всеки ден трябва да се взимат 
важни финансови решения, които влияят на наличните пари в бъдеще. Взимането на 
добри такива, може да се постигне чрез диверсификация.  

Теорията на графите има много приложения в областта на финансите. Тя е 
средство за осигуряване на графично обобщение на различни данни. Друго полезно 
приложение би било идентифицирането и оценяването на корелацията и 
коинтеграцията между портфейлите от акции, развиващи се във времето. 

  
МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 
Инвеститорите търгуват инструментите заради потенциални бъдещи доходи. Най-

лесният подход е да се използват вероятностни оценки за бъдещите доходи от 
финансовите инструменти. Инвеститорите могат да извлекат много дивиденти от 
диверсификацията, като закупуват повече и различни акции. Основната полза от тях е, 
че могат да намалят риска на портфейла. Модерната портфейлна теория успява 
количествено да представи ползите от диверсификацията. За повечето инвеститори, 
рискът при закупуването на дадена акция е свързан с възможността доходността, която 
ще получат от тази акция, да е по-ниска от очакваната. 

 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
Диверсификацията в контекста на финансите е инвестиционна стратегия за 

намаляване на риска посредством инвестирането в различни категории инвестиционни 
инструменти: акции, облигации, валута и т.н., включително в ценни книжа от една 
категория, но издадени от различни емитенти и от различни държави. 

Колкото по-голям е размерът на управляваните средства, толкова по-голяма е 
възможността за постигане на ефективна диверсификация. В този случай може да се 
инвестира във финансови инструменти, различни по вид и степен на риск. Така, когато 
даден инструмент генерира загуба, това не се отразява сериозно върху общия 
финансов резултат на инвестицията, тъй като загубата бива компенсирана от 
доходността от останалите инструменти в портфейла. 

Диверсификацията във финансите, може да се онагледи чрез следните 
модели [3]: 
 Диверсификация на риска; 
 Модел на Марковиц – моделът на Марковиц [2] е първият значителен количествен 

анализ, който разглежда диверсификацията на различни ценни книжа. 
 

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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При диверсификацията на риска се извършва разпределение на риска между 
повече от един рисков актив. Поглеждайки към диверсификацията като на основен 
метод, могат да се определят два вида риск [3]: 
 Диверсифицируемият риск, несистематичен риск - той е такава част от общия 

риск на портфейла, който може да бъде намален чрез комбиниране с други 
рискови активи. 

 Пазарен риск – това е рискът, свързан с пазара като цялостен механизъм, и който 
не може да се намали, тъй като той засяга всички видове активи (фиг. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когато портфейлът е диверсифициран добре, рискът или средното отклонение от 
средната възвръщаемост намалява. С други думи, колкото повече различни акции има 
във финансовия портфейл, толкова е по-нисък рискът на възвращаемост на 
портфейла. 

В основата на теорията за портфейла на Хари Марковиц лежи принципа на 
ефективната диверсификация, според която инвеститорът не просто диверсифицира, 
но и разпределя богатството си между определени инвестиционни носители. Той 
приема, че измерител на риска на един портфейл е не средно претегленото стандартно 
отклонение, а ковариацията между възвръщаемостта на активите [2]. 

 
КОВАРИАЦИЯ 
Един несложен начин за откриване на диверсификацията на борсата е да се 

инвестира в акции от различни производствени сектори или на различни географски 
територии. Освен акции, инвеститорите могат да разглеждат диверсификацията по 
различни начини (класове) като облигации, стоки или недвижими имущества. 

Ковариацията показва как две променливи са свързани [9]. Положителната 
ковариация означава, че променливите са право пропорционално свързани, докато 
отрицателната ковариация означава, че променливите са обратно пропорционални. 
Формулата, по която може да се пресметне ковариацията, е 

𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸[(𝑋 − 𝐸𝑋)(𝑌 − 𝐸𝑌)] = 𝐸[𝑋𝑌] − 𝐸[𝑋]𝐸[𝑌], 
където  

 𝑋, 𝑌 са независими променливи, 

 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) е ковариацията между независимите променливи 𝑋 и 𝑌, 

 𝐸[𝑋] е очакваната стойност на 𝑋 или средната стойност на 𝑋, 

 𝐸[𝑌] е очакваната стойност на 𝑌 или средната стойност на 𝑌. 
Ковариацията има важна роля във финансовата икономика, особено в теорията 

на портфейлите и в модела на ценообразуване на капиталовите активи. Ковариацията 
на приходите от различни активи се използва, за да се определи при какви 
предположения да се пресметнат относителните пропорции на различните активи, 
които инвеститорите трябва или предвиждат да изберат в контекста на 
диверсификацията. 

Риск от 
възвращаемостта 

на портфейла 

Брой различни акции в портфейла 

 

0 

Намален риск чрез 
диверсификация 

Общ риск 

Пазарен риск 

Фиг. 1. Диверсификация чрез контрол на несистематичния риск 
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КОРЕЛАЦИЯ 
Корелацията е сходен начин за определянето как две или повече независими 

променливи са свързани. Тук, като ковариацията, корелацията определя степента, до 
която променливите се движат заедно.  

Корелацията нормира мярката на взаимозависимост между движението на 
променливите и показва колко тясно се движат двете променливи. Мерната единица 

се нарича коефициент на корелация, който винаги приема стойности между −1 и 1 

(−1 ≤ 𝜌 ≤ 1).  
 Когато коефициентът на корелация е 1, променливите са перфектно корелирани, 

което означава, че когато едната променлива се измени по някакъв начин, то и 
другата ще се измени пропорционално в същата посока (фиг. 2). 

 Когато коефициентът на корелация е 0, то тогава не съществува никаква линейна 
връзка между променливите. Следователно, ако едната променлива промени 
хода си, то не може да се направи никаква прогноза за хода на другата 
променлива, което означава, че те не са корелирани. 

 Когато коефициентът на корелация е -1, означава, че променливите имат обратно 
пропорционална корелация. Ако хода на едната променлива нараства, то на 
другата ще намалява и обратно. 
 
За да се изчисли коефициентът на корелация на две променливи, се използва 

следната формула:   

𝜌(𝑋, 𝑌) =
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋. 𝜎𝑌
, 

където  

 𝜌(𝑋, 𝑌) е коефициентът на корелация между двете променливите 𝑋 и 𝑌, 

 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) е ковариацията на променливите 𝑋 и 𝑌, 

 𝜎𝑋, 𝜎𝑌 са стандартните отклонения на променливите 𝑋 и 𝑌, 

𝜎𝑋 = √𝐷𝑋, 𝜎𝑌 = √𝐷𝑌. 

 
 
 

КОРЕЛАЦИЯ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ 
На фиг. 2 е показано как са се движели нормираните цени на акциите на четири 

големи корпорации през годината. Убедително може да се твърди, че движението е в 
синхрон. 

Стойностите на корелацията на двойките активи са над 0.92, което е индикация за 
това, че възвращаемостите им се движат аналогично една на друга. 

Следователно показаното разпределение не е добра стратегия за 
диверсификация. 

Фиг. 2. Нормираните цени на акциите на Kelloggs, Microsoft, Pepsico и Unilever 
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За да постигнем ефективна диверсификация, трябва да намерим такива класове 
активи, които са с обратна корелация, т. е. която е или малка, или отрицателна, което 
означава, че техните възвращаемости или нямат връзка, или се движат в обратни 
посоки. 

 
КОРЕЛАЦИОННА МАТРИЦА 
По-нататък ще работим с три класа инструменти – акции, стоки и индекси. За 

примерен портфейл нека подберем няколко горива – брент, мазут, нафта, природен 
газ, пропан. Сега ще пресметнем корелациите между техните цени от 2010 до сега. 

Корелационната матрица показва как двойките активи са свързани. Разбира се, 
стойност, равна на 1, показва, че съответната двойка активи нараства и намалява в 
идеален синхрон. Стойност, равна на 0, показва, че няма линейна връзка между тях, а 
когато е равна на -1, това означава, че когато единият нараства, другият намалява със 
същия размер [5]. 

 
 

 Brent Heating Oil Naphtha Natural Gas Propane 

Brent  1.0000     0.9927   -0.3838     0.5295      0.6889 
Heating Oil  0.9927      1.0000   -0.3254     0.5323      0.6820 
Naphtha -0.3838    -0.3254      1.0000     0.0108 -0.3803 
Natural Gas  0.5295      0.5323      0.0108     1.0000      0.6331 
Propane  0.6889      0.6820    -0.3803     0.6331      1.0000 

 
Сега лесно се забелязва, че брентът и мазутът са корелирани почти идеално, а 

между нафтата и природния газ не се наблюдава корелация. 
Матрицата е полезна, т. к. ни дава систематизирана точна информация. Но ако 

увеличим броя на изследваните активи, тя ще стане трудна за анализ. Именно затова 
намесваме графите. Активите ще бъдат представени от върхове, а корелацията ще 
определя наличието на ребра между тях. 

За да представим връзките между активите в портфейла като граф, ще 
използваме матрицата на корелация. Чрез просто преобразувание построяваме 
матрицата на съседство на новосъздадения граф. В тази матрица, 1 означава, че 
двойката върхове са свързани, а 0 – съответно, че няма ребро.  

 
 

 Brent Heating Oil Naphtha Natural Gas Propane 

Brent 1 1 0 0 1 
Heating Oil 1 1 0 1 1 
Naphtha 0 0 1 0 0 
Natural Gas 0 1 0 1 1 
Propane 1 1 0 1 1 

 
За да преобразуваме корелацията в булева стойност, използваме праг (между 0 и 

1). Стойностите, по-големи или равни на прага, се превръщат в единици, а останалите 

– в нули [4]. В примера за прагова стойност сме използвали 0.53. 
 
ПАЗАРЕН ЕКСПЕРИМЕНТ 
Ако искаме да използваме тази техника в практиката, ще трябва да подберем по-

голям портфейл. За целта на експеримента сме подбрали няколко стоки, 
широкоизползвани индекси и акции на известни компании. Отчитаме цените след 2012 
година. 

Горепоказаният пример допринася със своята простота, т. к. броят на 
използваните инструменти е малък. За да бъдем напълно коректни, когато провеждаме 

Табл. 1. Стойностите на корелацията между активите брент, мазут, нафта, природен газ, пропан 

Табл. 2. Матрицата на съседство за графа от активи, получена от табл. 1 с праг 0.53 
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експеримента, ще направим тест за значимост на всеки един коефициент от 
корелационната матрица, преди да я преобразуваме в матрица на съседство. 
Проверката ще направим с помощта на критерия на Стюдънт [1, 7]. 

Спираме се на най-често използваното ниво на риск за грешка 𝛼 = 0.05, т. е. 

съответния коефициент на корелация ще бъде значим на 95%. След това прилагаме t-
критерия, като пресмятаме емпиричната характеристика по известната формула [1]. 
Много важно е да използваме двустранна критична област, защото коефициентът на 
корелация може и да е отрицателен [6]. Оттук следва, че е нужно да сравняваме 
абсолютната стойност на емпиричната характеристика с теоретичната, за да не 
приемем неправилно нулевата хипотеза. 

След като завършим проверката, забелязваме, че много малка част от 
коефициентите са статистически незначими (21 от 528 общо). Това е така, защото 
използваме сравнително голяма извадка – 734 измервания. Естествено е с намаляване 
на обема на данните, относителният дял на значимите коефициенти на корелация да 
намалява. От друга страна, не е подходящо да се използват данни отпреди много 
години, т. к. пазарите са много динамични, променят поведението си и поради тази 
причина старата информация вече не носи финансов смисъл. 

Разбира се, изборът на праг (и времеви период) зависи от целта на изследването. 
В повечето случаи, когато искаме да организираме портфейл, избираме по-ниски нива 
на прага [8]. В нашият случай обаче, съществува силна зависимост между активите, от 
една страна, групирани по тип, и от друга страна, в цялата съвкупност. Затова 
емпирично установихме такава стойност на прага, за която се получава разумни по 

брой и големина компоненти на свързаност: 0.87. 

 
Както може да забележим, графът има някои отличителни характеристики. 

Въпреки, че има доста активи, които не са силно корелирани, най-голямо впечатление 
прави компонентата, която включва почти половината финансови инструменти. 

Нека да разгледаме компонентите. Връзката между горивата е очевидна и 
очаквана. Също така, с малки изключения, индексите са разделени от останалите 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’17 

- 43 - 

 

активи. Обикновено инвестиция, включваща повече типове инструменти, се счита за 
добра диверсификационна стратегия. 

На визуализацията върховете във всяка компонента са оцветени в еднакъв цвят. 
Това означава само едно – за ефективна диверсификация следва да изберем по един 
инструмент от цвят. Разбира се, ако големият граф не ни удовлетворява, удачно е 
всяка компонента да се разгледа като отделен граф и да се приложи същият алгоритъм 
с по-нисък праг. 

От това следва, че добре диверсифицираните инструменти няма да са 
инцидентни на едно и също ребро. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Важни коментари, които могат да се направят относно анализа: 

 Алгоритъмът не зависи от обема на данните. Могат да бъдат включени повече на 
брой активи, както и да бъдат изследвани за по-дълъг период от време, както и за 
различни времеви интервали. Също така настройката на прага е изцяло в ръцете 
на изследователя; 

 Трябва да се обърне внимание, че от нулева (или много малка по абсолютна 
стойност) корелация не следва липса на отношение между активите. Това 
означава, че не се наблюдава линейна връзка, но е възможно да съществува 
много силна нелинейна такава. 
 
Теорията на графите очевидно има удачни приложения в областта на финансите 

и инвестициите. Тя е особено полезна, когато е нужно да се онагледят сложните и 
многобройни релации в големи бази от данни, които от своя страна се наблюдават 
често в управлението на портфейли. Друго важно приложение намира при откриването 
и оценяването на корелационните и коинтеграционните връзки между множества от 
малки портфейли от активи, които се променят с времето. 
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Abstract: Value of the Investments: This article presents a comparative analysis of interest and 

discounting as a way of generating income has been made. It shows how the value of money increases over 
time. With many examples, the conversion of a given monetary value into the future and the conversion of a 
future monetary value into the current one is traced. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 Въпросът за намиране размера на дохода от инвестицията, при предварително 
определени параметри и условия е особено актуален. Инвестицията в каквато и да е 
форма - злато, диаманти, ценни книжа, недвижими имоти, движимо имущество и т.н, се 
остойностява чрез пари [5, 6]. Парите имат различна стойност във времето. Сто 
инвестирани лева днес струват повече от сто лева утре, макар този принцип да се 
нуждае от допълнението на промяна в покупателната способност на парите, породена 
от инфлацията. Стойността на парите се променя във времето по следните причини: 
 -  инвестираните пари носят доход, който променя тяхната стойност. Затова ако 
вземем за база стойността на 1 лев в конкретен момент и я сравним със стойността на 
1 лев в различни други моменти, със сигурност няма да получим равен резултат; 
 - не можем да прогнозираме с абсолютна сигурност бъдещите приходи. Възможно 
е изобщо да няма такива. Това трябва да се отчита при вземането на финансови 
решения. Между печалбата и загубата стоят безброй фактори, които натежават в 
едната или другата посока.  
 При фалит на фирмата емитент на ценни книжа [3], инвестираните в тях пари не 
само няма да се възвърнат с печалба, но може изобщо да не се възвърнат. Именно 
поради тази причина се налага внимателен анализ преди вземане на инвестиционни 
решения, за да се минимизират рисковете. 
 
 ИЗЛОЖЕНИЕ 
 Основните методи на финансовите изчисления се градят върху олихвяването и 
дисконтирането. Чрез тях стойността на парите се увеличава във времето [1]. Налага 
се да уточним, че говорейки за олихвяване не винаги говорим за лихва. Банковият 
депозит носи лихва на вложителя, но акцията носи дивидент. Независимо от 
използвания термин, преобразуването на дадена парична стойност в бъдеща се 
нарича олихвяване, а преобразуването на бъдеща парична стойност в сегашна се 
нарича дисконтиране (виж [2]). 
 Ще означаваме бъдещата стойност на парите с FV (Future Value), а сегашната им 
стойност с PV (Present Value), като под тези означения ще разбираме бъдещата сума на 
вложението, нараснала след договорения период и сумата, която се влага в момента на 
осъществяване на инвестицията. 
 За съжаление в практиката изненадите са често явление, затова преди да 
вложим пари в дадено начинание, трябва задължително да си отговорим на следените  
въпроси (виж [4]): 
 А. Какво ще получим от инвестицията? Трябва да сме наясно, че условията при 
договарянето може и да не се изпълнят. Следователно обещания доход може да не се 
реализира. 
 Б.  Какви са рисковете? 
 В. Каква е ликвидността на вложението ни? Дали ще изберем тригодишен влог 
при висок лихвен процент, но без право да теглим парите си до края на периода, или 
ще предпочетем безсрочен влог с по-ниска лихва, но с възможност за теглене на 
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цялата сума по всяко време? Степента на ликвидност на средствата е от 
първостепенно значение за банката и застрахователното дружество. Винаги трябва да 
отчитаме възможните рискове и да приемем факта, че изчисленията ни ще се окажат 
точни само при действителното осъществяване на предварително зададените условия. 
 
 ОЛИХВЯВАНЕ 
 Чрез олихвяването можем да изчислим каква е бъдещата стойност на парите, 
инвестирани днес при предварително определени условия. Да разгледаме накратко 
кредитните отношения и лихвата, като резултат от тях. Едната страна в тези отношения 
се явява собственик на предоставен за ползване капитал [1], който ще означим с PV, 
тъй като изразява сегашната стойност на инвестицията. Другата страна е ползвател на 
този капитал. За ползването се заплаща лихва, която в случая ще бележим с L. След 
определен период ползвателят връща на собственика сума, която ще означим с FV, 
защото изразява бъдещата стойност на вложения капитал. Собственикът на капитала 
се нарича кредитор, а ползвателят - дебитор, заемополучател, или длъжник. 
Паричната сума PV се нарича заем (кредит), а периодът от време, през което се 
начислява лихвата, се нарича лихвен период. Ако означим с X кредитора, с Y 
заемополучателя, с PV кредита, а с t1 момента на даване на кредита, можем да изразим 
това отношение чрез следната схема [2]: 

Y

t

PV

X

1

  

 След определен период от време 0t , Y връща на X сумата FV в момент 

ttt  12 . Тогава можем да напишем следното: 

X

t

FV

Y

2

  

 Тъй като 12 tt   и PVFV , лихвеният период е равен на 012  ttt , а лихвата 

на 0 PVFVL . Тогава отношенията 
PV

L
 и 

FV

L
 определят два различни метода 

[1] за пресмятане на лихва: декурсивен и антиципативен. Декурсивната лихва се 
изчислява на основа на паричната сума PV, която кредитора дава на длъжника. 
Антиципативната лихва се изчислява на основа на паричната сума FV, която 
длъжникът връща на кредитора. Тя се използва рядко в практиката. 
 Оттук нататък ще работим с конкретни примери. 

 Пример 1:  Да разгледаме първо декурсивната лихва. Направили сме срочен 
депозит от 100 лв. в банка и лихва 5% за една година. 

 Лихвеният процент на декурсивната лихва е: %505,0
100

5


PV

L
i d

d , а самата 

декурсивна лихва е: dd iPVL . . Бъдещата стойност на инвестираните пари намираме 

по формулата: 105)05,01(100.  diPVPVFV , където id – декурсивен лихвен 

процент. 

 Пример 2:  Да приемем, че същото вложение е за 3 години. Тогава бъдещата 
стойност в края на първата година, ще заеме мястото на сегашна стойност за втората 
година, която на свой ред ще направи същото за третата година, или: 

  100PV  

  105)05,0.100(100).(1  diPVPVFV  

  25,110)05,0.105(105).(112  diFVFVFV  

  76,115)05,0.25,110(25,110).(223  diFVFVFV  
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където FV1, FV2, FV3 – бъдещата стойност на вложението за първата, втората и третата 
година. 
 Често в практиката се налага да намерим произволно отдалечена бъдеща 
стойност на вложението, което може да е дългосрочна инвестиция за 15 и повече 
години. Често и периодите на олихвяване са два или три пъти в годината, което може 
да удължи доста изчисленията по горната формула. За улеснение ползваме тази: 

n

diPVFV )1(  
където n - брой на лихвените периоди. Това реинвестиране на лихвата към основната 
сума се нарича сложно декурсивно олихвяване. 

 Пример 3:  Инвестирали сме 1000 лв. за период от 5 години. Предложената 8% 
декурсивна лихва е номинална, но олихвяването е на всеки шест месеца. Трябва да 
намерим периодичния лихвен процент и да изчислим бъдещата стойност на парите в края 
на периода. 

 За целта разделяме номиналната лихва на 2 и получаваме %4
2

8
  за всеки 

шестмесечен период. Броят на периодите умножаваме по 2 (защото олихвяването е два 
пъти в годината) и получаваме 5.2 = 10 лихвени периода.  Заместваме по формулата: 

24,1480)04,01.(10010FV  
 По този начин можем да изчислим олихвяването на дадена сума за всякакъв 
период, дори за часове и минути, но често лихвените проценти за отделните периоди 
са различни. Тогава формулата за изчисляване бъдещата стойност е следната: 

)1)...(1).(1).(1.(
321 ndddd iiiiPVFV   

 Пример 4:  Ако вложим 1000 лв. за тригодишен период при следните декурсивни 
лихвени проценти: I година (10%), II година (12%) и III година (11%), бъдещата стойност 
на вложението намираме така: 1000.1,1.1,12.1,11 = 1367,52 
 Сега можем да намерим и средната годишна декурсивна лихва. За целта ще 
използваме формулата за намиране средната норма на възвръщаемост: 

%997,1010997,01
1000

52,1367
13 nd

PV

FV
i  

или тази инвестиция е с 10,997% усреднен годишен лихвен процент. 
 Често в практиката се налага да намерим лихва за период, който е по-малък от 
уговорения лихвен период. Тогава прилагаме просто олихвяване. За целта трябва да 
намерим отношението на продължителността на периода за изчисляване на лихвата 
към продължителността на уговорения лихвен период, което ще означим с w, а след това 
ще го умножим по лихвения процент на вложението. 

 Пример 5:   Ако вложим 150 000 лв. за 7 години и 6 месеца при непрекъснат лихвен 
процент i = 5%. Каква сума ще получим в края на периода? 

150000PV ; 5,7
12

6
7 n ; 05,0

100

5
i и тогава 

66,218248.150000. 05,0.5,7.  eePVFV in  

или след 7 г. и 3 м. при номинална годишна лихва от 5% и при непрекъснато олихвяване, 
вложените 150 000 лв. ще станат 218248,66 лв. 
 Инфлацията намалява покупателната способност на парите. Грубо казано, ако 
лихвата е по-голяма от инфлацията, покупателната способност на парите се 
увеличава. Но ако инфлацията е по-голяма от лихвата, вложените пари се увеличават, 
а покупателната им способност намалява. Оказва се, че имаме повече пари в края на 
лихвения период, но с тях можем да си купим по-малко неща, отколкото с първоначално 
внесената сума. Това не означава, че вложението ни не си струва. Без натрупаната 
лихва бихме изгубили повече от инфлацията. Възможен е и междинен вариант на 
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изравняване на лихвен и инфлационен процент, при който покупателната способност 
на парите не се променя. 
 Номинален лихвен процент се нарича лихвения процент на дадените в заем 
пари, а реален лихвен процент е този, който отчита покупателната способност на 
парите [4]. 
 Реалният лихвен процент се пресмята по формулата на Фишър. 

Inf

Infni
ri






1 , 

където ri – реален лихвен процент, ni – номинален лихвен процент, Inf – инфлацията 
за същия период. 

 Пример 6:  Да намерим реалният лихвен процент, ако индексът на инфлацията 
е 8%, а лихвата на вложение за същия период е 6%. 
 Пресмятаме по формулата: 

%85,10185185,0
08,01

08,006,0





ri

 

или покупателната сила на вложените пари е намаляла с 1,85%. Но намалението би 
било 8%, ако парите не носеха 6% лихва. 
 Вече разгледахме въпроса за просто и сложно олихвяване, но нека му обърнем 
внимание от друга гледна точка. Когато говорим за лихвени периоди, трябва да 
отчитаме какъв е техния брой за една година. В повечето случаи те не отговарят на 
броя на годините до края на вложението. Разглеждайки предложените лихви за заеми 
или депозити по таблата на банките, трябва да знаем, че изписания там лихвен процент 
е номинален за годината. Ще означим номиналната лихва с NL. 
Ако броят на олихвяванията през годината е повече от едно, говорим за ефективна 
лихва, която ще означим с EL. Ефективната лихва е позната още като сложна. Нейната 
стойност е по-висока от номиналната, поради няколкократното олихвяване през 
годината, при което се реинвестира лихвата за периода. Така например при депозит от 
1000 лв., бъдещата стойност на номинална лихва от 10%, представени като (0,1)1, е по-
ниска от бъдещата стойност на ефективна лихва от 10% при четири олихвявания в 
годината, представени като (0,025)4. Изчисленията показват следното: 

  1100)1,01.(1000NLFV  

  81,1103)25,01.(10004ELFV  

 На пръв поглед по-висок процент на номиналната лихва (при олихвяване веднъж 
годишно), би могъл да заблуди инвеститора, че ще получи повече пари в края на 
периода, но всъщност при определени условия посочената по-ниска номинална лихва 
може да ни донесе по-голяма печалба, ако вложението се олихвява няколкократно през 
годината. 

 Пример 7:  Да разгледаме две инвестиции: 
 А. Първата се олихвява веднъж годишно с 6,10%. 
 Б. Втората е с номинална годишна лихва от 6%, но олихвяванията са на всеки 
три месеца (или четири пъти в годината). 
 Чрез следната формула намираме ефективната от номинална лихва: 

100.1
100.

1























n

n

NL
EL  

където EL - ефективната лихва; NL - номиналната лихва; 
100.n

NL
 – периодичен лихвен 

процент. 
 Да проверим коя инвестиция е по-изгодна: 
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 Ето как по-ниската номинална лихва от втората инвестиция носи по-високи 
доходи, поради четирикратното олихвяване през годината. Лихвата по периоди се 
реинвестира и сумата за олихвяване нараства всяко тримесечие. 
 Понеже обявената от банките лихва е номинална, обратния вариант на 
преобразуване на ефективна в номинална лихва се налага много рядко. Ще го 
представим само с един кратък пример. 

 Пример 8:  Приемаме, че ни е посочена ефективна лихва от 12,5555% върху сума 
от 50 000 лв. вложени за една година. Олихвяването е на всеки три месеца. Как ще 
намерим номиналната лихва? Използваме следната формула: 

%00422696,12100.4.1
100

5555,12
1100.1

100
1 4 
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 От резултата се вижда, че номиналната годишна лихва по въпросната 
инвестиция е 12,00422696%. 
 Най-ценното при формулите за изчисление на номинална от ефективна и на 
ефективна от номинална лихва е следното - чрез тях можем да сравняваме 
инвестиционни инструменти с различни лихвени периоди. Типичен пример за това е 
сравнението на американските облигации с еврооблигациите. Американските се 
олихвяват на шест месеца, а европейските веднъж годишно. Сравнение между двата 
вида облигации можем да направим по формулите: 
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където E - купонен процент на европейските облигации, US – купонен процент на 
американските облигации. 
 
 ДИСКОНТИРАНЕ 
 Чрез дисконтирането можем да намерим сегашната стойност на бъдещата 
стойност на инвестиция. Това се прави многократно при борсовата търговия за 
определяне моментната цена на ценни книжа. Можем да определим дисконтирането 
като отбив на част от дължима в бъдеще сума. Следователно под дисконт се разбира 
отстъпката, която се прави от номиналната стойност в момент на преждевременно 
плащане на едно задължение, платимо след определен период [2]. 
 Дисконтът ще бележим с D. Процентът на отстъпката се нарича сконтов процент, 

който ще бележим с is, и който намираме по формулата: 
FV

D
is  . При известен сконтов 

процент можем да намерим D по формулата: siFVD .  както и сегашната стойност на 
паричната сума по формулата: 

)1.(. ss iFViFVFVDFVPV   
Трябва да отбележим, че по тази формула намираме сегашната стойност на 
вложението, когато ни е известен сконтовия процент. 

 Пример 9:  Имаме задължение от 5000 лв, което трябва да платим след една 
година. Сконтовият процент is = 7%. Заместваме по формулата: 

4650)07,01.(5000)1.(  siFVPV  
 Когато продължителността на периода за изчисление на лихвата е по-малък от 
продължителността на периода на олихвяване, използваме формулата: 
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).1.( siwFVPV  , а когато броят на периодите не отговаря на броят на лихвените 

плащания, използваме тази: 
n

siFVPV )1.(  
 Ако не ни е известен сконтовия процент, а знаем какъв е лихвения процент, 
използваме формулите за декурсивно олихвяване, но в обратен на олихвяването ред, 
като за удобство ще заменим означението на декурсивен лихвен процент с означение за 
сконтов. 

)1.( diPVFV 
 

откъдето получаваме: 

n

si

FV
PV

)1(


 

 Пример 10:  Да разгледаме една инвестиция от 5000 лв., вложена за 5 години 
при лихвен процент 10% и изплащане два пъти в годината. Ще намерим стойността на 
тази инвестиция по следния начин - разделяме лихвата на 2 и получаваме лихвен 
процент за шест месеца. След това умножаваме петте години по 2 и получаваме броя 
на лихвените периоди. Остава да заместим по формулата: 

57,3069
6288942,1

5000

)05,01(

5000
10



PV  

или 5000 лв., платими след 5 години при 10% годишна лихва, начислявана два пъти в 
годината, днес струват 3069,57 лв. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящата работа е направен сравнителен анализ на олихвяването и 

дисконтирането, като начини за формиране на доход. Показано е как стойността на 
парите се увеличава във времето. С множество примери е проследено 
преобразуването на дадена парична стойност в бъдеща и преобразуването на бъдеща 
парична стойност в сегашна. 
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Оптимално разкрояване на материали с MATLAB 

 
Бюлент Идиризов 

научен ръководител: гл. ас. д-р Иван Георгиев 
 
Abstract: Preparation of data for cutting and optimization of rod material with MATLAB:  

Solving а task of optimizing the cutting of the rod material, with successful use of the MATLAB program. It is 
required to be pre-generated all the cutting variations of one rod, which requires a lot of work. Here is a program 
which generates the variants and also a program which optimizes the model. 

Key words: optimization, recursion, Matlab, Mixed-integer linear programming, cutting of the rod material. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Проблема за оптимизация на разкроя възниква при подготовката на заготовки за 

изделия от материали с фиксирани размери [3]. В общия случай задачата може да бъде 
едномерна - линейна, двумерна – площна и тримерна – обемна. Тук се разглежда 
едномерния случай. Целта е да се минимизира използвания брой пръти или 
неизползваемия остатък. По-този начин се спестяват средства и се оптимизира 
работния процес. В често срещания, най-прост случай изходният материал е прътов (в 
това число прокат, тръби, лентов материал и др.).  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
В този случай задачата се свежда към следното: 

Необходимо е прътови прокати с дължина 𝑙  да се разкроят заготовки с дължини 
𝑚1, 𝑚2, … ,𝑚𝑘, като за необходимото количество крайни изделия са необходими 
𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑘 броя заготовки. Един прътов прокат с дължина 𝑙 може да се разкроява в 𝑛 
различни варианта. Да означим с 𝑥𝑖 числото пръти разкроявани по 𝑖–тия вариант и с 𝑎𝑗𝑖 

броят 𝑗–тa заготовкa, получавани по 𝑖–тия вариант. Математическият модел тогава е 
[1]: 

 
 min𝑍 =∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                           (1) 

 
при условия: 

 

∑ 𝑎𝑗𝑖𝑥𝑖 ≥ 𝑏𝑗 ,     𝑗 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅
𝑛
𝑖=1   

𝑥𝑖 ≥ 0,   𝑥𝑖  ∈  ℤ
        (2) 

 
В някои случаи може да са необходими и други (също линейни) ограничения – 

например свързани с производствени мощности, транспортни ограничения и др. Като 
правило е необходимо да се отчита и дебелината на среза при разкроя. 
Тази задача е задача на линейното оптимиране и може да бъде решена, чрез 
използване на някой от известните методи, например симплекс-метода. На софтуерния 
пазар се предлагат редица удобни за използване програми. Една от тях е системата 
MATLAB [2,4,5,7].  

За да се подготвят данните за тази задача на линейното оптимиране, трябва да се 
генерират всички възможни варианти на разкрой на един прът. Това може да стане чрез 
програма, която съдържа k вложени цикъла.  

Използването на такава конструкция означава, че при различни стойности на 𝑘 
трябва да се съставят отделни програми, различаващи се само по броя на вложените 
оператори за цикъл. Този недостатък е съществен. Посочения недостатък може де се 
избегне чрез използване на рекурсия. 

За решаване на поставения проблем може да се използва следната програма в 
MATLAB, която връща под формата на матрица всевъзможните варианти за разкрой 
на един прът, както и остатъците във всеки вариант: 
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function A=razkroi(l,m,r) 

n=length(m); 

A=[]; 

if n==1 

    k=fix(l/(m(1)+r)); 

    os=l-k*(m(1)+r); 

    if m(1)<=os 

        k=k+1; 

        os=0; 

    end 

    A=[k;os]; 

else  

    k=fix(l/(m(1)+r)); 

    os=l-k*(m(1)+r); 

    if m(1)<=os 

        k=k+1; 

    end 

    m1=m(1); 

    m(1)=[]; 

    for i=k:-1:0 

        os=l-i*(m1+r); 

        if os<=0 

            os=0; 

        end 

        [a1,b1]=size(razkroi(os,m,r)); 

        B=ones(1,b1)*i; 

        C=[B;razkroi(os,m,r)]; 

        A=[A C]; 

    end 

end 

 

Тук 𝑙 е дължина на пръта, 𝑚 е вектор чиито елементи са дължините на заготовките, 
подредени в низходящ ред, а 𝑟 е ширината на среза. Стълбовете на матрицата 𝐴  
отговарят на различните начини на разкрой на един прът. В последния ред на 

матрицата 𝐴  са дадени съответните остатъци. 
Изходните данни от този файл-функция се предават като входни данни в друга 

файл-функция (optrazk.m) решаваща проблем (1)-(2). 

Във файл-функцията (optrazk.m) променливите “𝑙”, “𝑚” и “𝑟” остават със същия 
смисъл, но трябва да се въведат и: 

𝑏𝑟 -  вектор с искания брой заготовки съответстващ на дължините от вектор  “𝑚” 
𝑖𝑛𝑑 - индикатор, на който поставяме “0”, ако искаме оптимума да бъде по бройки 
пръти или число различно от “0”, ако искаме оптимума да бъде по остатък. 
 Изходните аргументи са съответно: 

𝐴1- матрица, чиито колони са съответните начини за разкрой 
𝐿- вектор-ред с елементи броят прътове, разкроени по начин съответстващ     на 

𝐴1  
𝑧- минимален брой прътове (при 𝑖𝑛𝑑 = 0) 
Програмата (optrazk.m) има следния код в MATLAB: 
 

function [A1,L,z]=optrazk(l,m,br,r,ind) 

A=razkroi(l,m,r); 

A1=A; 

A1(end,:)=[]; 
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[n1,n2]=size(A1); 

if ind==0 

  f=ones(n2,1); 

else 

 f=ones(n2,1).*A(end,:)'; 

end 

[L,z,lag]=intprog(f,-A1,-br(:),[],[],zeros(n2,1),[],[1:n2]); 

L=L'; 

LL=repmat(L,length(m),1); 

 

В по-горе изложената програма е използвана потребителската функция „intprog“ 
за решаване на частично-целочислена задача на линейното оптимиране [5,6]. В по-
новите версии на MATLAB, може да бъде използвана и подобната на нея вградена 

функция „intlinprog“ [7]. Нека да разгледаме примери за илюстрация на съставената 
програма. 

 
Пример 1. Фирма трябва да изпълни поръчка, при която от дървени пръти с 

дължина 6 метра трябва да се получат 50 парчета с дължина 350 см, 210 парчета – с 
дължина 250 см и 180 парчета – с дължина 190 см. Какъв е минималния брой пръти и 
по какъв начин трябва да се разкроят, така че да са изпълнени дадените условия? 

Проблема да бъде решен като се пренебрегне ширината на среза (𝑟 = 0) и ако се 

отчете неговата големина (𝑟 = 5 мм). 
 

За решение на пример 1 посредством изградените програми в MATLAB 

въвеждаме съответно при 𝑟 = 0: 
[A1,L,z]=optrazk(600,[350 250 190],[50 210 180],0,0) 

 

A1 = 

     1     1     0     0     0 

     1     0     2     1     0 

     0     1     0     1     3 

 

 

L = 50     0    80     0    60 

z = 190 

 

При ширина на среза 𝑟 = 0.5 мм: 
 
[A1,L,z]=optrazk(600,[350 250 190],[50 210 180],0.5,0) 

 

A1 = 

     1     0     0     0 

     0     2     1     0 

     1     0     1     3 

L = 50   103     4    42 

z = 199 

 

Където 𝐴1 е матрица, чиито колони са съответните начините за разкрой на 

дадения прът, 𝐿 е редица, съответстваща на матрицата 𝐴1, където се показва колко 
пръта трябва да се разкроят по съответния начин и 𝑧 е нужният минимален брой 
прътове, които трябва да се използват за дадения задача. В случая 𝑟 = 0, 50 пръта 
трябва да се разкроят по първи начин, т.е. от всеки от тях се получават по 1 заготовка 
от 350 см и 1 заготовка от 250см; 80 пръта разкроени по трети вариант, т.е. от всеки 
прът се получават по 2 заготовки по 250 см; 60 пръта разкроени по пети вариант, т.е. 
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от всеки прът се получават по 3 заготовки по 190 см. Минималния брой пръти е 190. 
Аналогично е тълкуването на останалите резултати. От полученото до тук, можем да 
направим извода, че когато към условието се добави наличие на ширина на среза при 
рязане се наблюдават различни крайни резултати. Можем да забележим, че в случая 

матрицата на съответните начини на разкрой 𝐴1, вектора 𝐿 и броя 𝑧 са различни. 
Оптималното решение на задачата се променя при отчитане на ширината на среза. 

 
Пример 2. Фирма трябва да изпълни поръчка, при която от хром-никелови тръби с 

дължина 500 см трябва да се получат 90 парчета с дължина 240 см, 50 парчета – с 
дължина 150 см и 130 парчета – с дължина 110 см. Какъв е броя пръти и по какъв начин 
трябва да се разкроят, така че да са изпълнени дадените условия ? Целта е сумарния 
остатък от разкрояването да бъде минимален.  Проблема да бъде решен като се 

пренебрегне ширината на среза (𝑟 = 0) и ако се отчете неговата големина (𝑟 = 3 мм). 
 
При решение на пример 2 с MATLAB, получаваме следните резултати: 
 
При ширина на среза 0 мм: 
 
[A1,L,z]=optrazk(500,[240 150 110],[90 50 130],0,1) 

 

A1 = 

      2      1     1     0     0     0     0 

      0      1     0     3     2     1     0 

      0      1     2     0     1     3     4 

 

L =  0    130     0     0     0     0     0 

 

z = 0 

 
При ширина на среза 0,3 мм: 
 
[A1,L,z]=optrazk(500,[240 150 110],[90 50 130],0.3,1) 

 

A1 = 

       2     1     1     0     0       0      0 

       0     1     0     3     2       1      0 

       0     0     2     0     1       3      4 

 

L = 45     0     0     2     0     44      0 

 

z = 1798.4 

 

Тълкуването на матрица 𝐴1 и вектор 𝐿 е аналогично на пример 1, но величината 𝑧 
в този случай е сумарния остатък в см. Тук отново се забелязва, че при промяна на 
ширината на среза при рязане в условието на задачата, следва промяна и в крайния 
резултат. 

 
Пример 3. Фирма за производство  на амбалажна хартия произвежда стандартни 

рула с ширина 2 метра. Фирмата е получила поръчка за 150 рула с ширина 50 см, 200 
– с ширина 70 см и 300 – с ширина 90 см.  
Какъв е броят на рулата и по какъв начин трябва да се разкроят, така че да са 
изпълнени дадените условия ? За да се изпълни поръчката, стандартните рула трябва 
да се нарежат така, че отпадъкът при нарязването да е минимален. Проблемът да бъде 
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решен като се пренебрегне ширината на среза (𝑟 = 0) и ако се отчете неговата 

големина (𝑟 = 5 мм). 
 
Решение на пример 3: 
 

При ширина на среза 𝑟 = 0  мм: 
 
[A1,L,z]=optrazk(200,[ 90 70 50],[ 300 200 150],0,1) 

 

A1 = 

 

     2     1     1     0     0     0 

     0     1     0     2     1     0 

     0     0     2     1     2     4 

 

 

L = 

 

   137     0    26   100     0     0 

 

 

z = 

 

        4000 

 

При ширина на среза 𝑟 = 0.5 мм: 
 
[A1,L,z]=optrazk(200,[ 90 70 50],[ 300 200 150],0.5,1) 

 

A1 = 

 

     2     1     1     0     0     0 

     0     1     0     2     1     0 

     0     0     2     1     2     3 

 

 

L = 

 

     0     0   300   100     0     0 

 

 

z =  3400 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За решаване на задача за оптимизация на разкроя на прътов материал, се изисква 

предварително генериране на всички варианти на разкрой на един прът. Предложени 
са рекурсивна програма, генерираща всички варианти и техните остатъци и файл-
функция, реализираща оптимизацията по минимален брой пръти или по минимален 
остатък.   
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Финансовите пазари съществуват още от времето, когато хората започват да 

събират реколтата и да я разменят помежду си. По-късно с развитието на държавата, 
на паричните отношения и обособяването на заемния и фиктивния капитал,ролята на 
финансовите пазари коренно се променя. Днес като символ на паричните и разменни 
отношения се приема търговията с  валута и различни ценни книжа на специално 
създадени валутни и фондови борси. 

 
Финансовите пазари и процесите, които се развиват на тях, са с много голямо 

обществено значение във всяка пазарна икономика. Информацията за тях се отразява 
на първите страници на повечето печатни и интернет медии, както и в основните 
блокове на телевизионните новини. Те са част от ежедневието на съвременния човек 
и затова се налага да бъдат изследвани и анализирани задълбочено [4]. 

 
Финансовият пазар е място, в общия смисъл на думата, за размяна на права на 

собственост над физически и паричен капитал. Физическият капитал представлява 
активите на предприятия, за които се казва, че са котирани. Паричният капитал 
представлява дадена сума пари, която ще бъде изплатена на неговия собственик в 
уговорен бъдещ момент. Физическият и паричният капитал са генерирани от 
спестяванията на населението, като във всеки момент те са измерени в парично 
изражение. 

 
Правата на собственост над физически капитал се наричат акции. Ако даден 

предприемач има производствен проект, но не разполага с необходимите средства, за 
да го осъществи, то той може да привлече капиталистите, хората с налични такива 
ресурси, като им предложи да станат съсобственици на бъдещето предприятие. По 
този начин капиталистите стават акционери, тоест собственици на част от 
предприятие, закупувайки дяловете на така наречения първичен пазар. 

 
Но първичният пазар е най-малката част от финансовия пазар. Той дори не 

съществува постоянно, а само тогава, когато предприемач се обърне към 
капиталистите за помощ, или при приватизация на държавни предприятия. Много по-
голям е така нареченият вторичен пазар, където могат да се разменят вече придобити 
права на собственост над предприятия. Това именно е Борсата. Тук собственик на 
предприятие, който не желае повече да бъде такъв, може да продаде своя дял на 
капиталист, който иска да стане собственик. По същество Борсата не е различна от 
съботния пазар за домати и краставици, които добре познаваме, с тази малка, но 
важна, разлика, че на Борсата придобиваме право на собственост над трайно благо, в 
действителност над производствени ресурси, а не над краткотрайно благо за директно 
консумиране. Тази характеристика на акциите прави от тях идеалните предмети, редом 
с всички други активи, за спекулация. Това означава, че много хора ще желаят да 
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закупят акции не от интерес в производствените процеси, а само защото мислят, че по-
късно ще могат да ги продадат на по-висока цена. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Финансовите пазари могат да бъдат класифицирани според различни критерии. В 

зависимост от природата на търгуваните финансови инструменти, различаваме 
дългови пазари (debt markets) и пазари на акции (eguity markets). Според матуритета 
на инструментите пък, финансовите пазари се делят на пазари на краткосрочни 
дългови инструменти, наричани още парични пазари (money markets) и пазари на 
дългосрочни финансови активи, известни още като капиталови пазари (capital markets). 
Третата класификация на финансовите  пазари е в зависимост от вида на емисиите от 
ценни книжа. На т.нар. първични пазари (primary markets) се търгуват нови емисии от 
ценни книжа, докато на вторичните пазари (secondary markets) - вече емитирани ценни 
книжа. И накрая, според организационната им структура, финансовите пазари биват 
борсови пазари (exchanges markets) и извънборсови пазари или пазари “на гише” (over-
the-counter markets) [5]. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1: Класификация на финансовите пазари 

 
Според характера на инструмента финансовите пазари се разделят на два вида- 

пазари на дълг и пазарни акции: 

 Дългови пазари- на него се търгуват ценни книжа, представляващи свидетвлство 
за дълг(заем) - бонове, облигации, ипотеки. Те са най-големи по обем, тъй като 
такива ценни книжа емитират правителствата, местните органи на власт, 
корпорациите.Емитентите желаят да получават краткосрочни или дългосрочни 
заеми, а инвеститорите са мотивирани от дохода, реализиран под формата на 
лихви; 

 Пазарни акции- търгуват се ценни книжа, емитирани от корпорации и 
представляващи титул за собственост- обикновенни и привелегировани акции. 
Чрез издаването на акции емитентите желаят да увеличат капитала си,а 
инвеститорите са мотивирани не толкова от дивидентите по акциите, а от 
възможността да реализират капиталов доход. 
Според момента от живота на финансовите инструменти финансовите пазари се 

делят на първични и вторични: 

 Първични пазари- пазари от „първа ръка“. На тях емитентите на ценни книжа, като 
корпорации, местни власти и правителството реално набират капитали. 
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Особеност на тези пазари е, че централна роля в тяхната организация играят 
инвестиционните посредници, които често изпълняват ролята на поематели на 
емисиите (underwriters); 

 Вторични пазари- За разлика от първичните, вторичните са „пазари от втора и 
всяка следваща ръка“. Чрез тях емитентите не набират капитал, но пък те 
изпълняват две основни функции, чрез които оказват обратно въздействие върху 
първичните пазари: 
o Повишават чувствително ликвидността на търгуваните на тях ценни книжа и 

по този начин улесняват емитентите им при продажбата на нови емисии на 
първичните пазари; 

o На тях се формират реалните цени на търгуваните ценни книжа, а от тук и на 
самите емитенти.Определяйки цените на ценните книжа, те предопределят 
и цените на новите емисии на първичните пазари. 

 
Според институционализирането финансовият пазар бива борсов и извънборсов: 

 Борсови пазари-  Представляват съвкупност от организирани пазарни центрове за 
вторична търговия с ценни книжа, наречени фондови борси. На тях се търгуват 
най-вече корпоративни акции и облигации и то на утвърдени и водещи за 
съответната страна компании. Търговията се осъществява само от членове на 
борсата. В съвременните условия всички борси използват сходни правила и 
процедури, свързани с регулиране на търговията, начините за котиране на ценни 
книжа и контрола на членството в тях. 

 Извънсборсови пазари-  Те могат да се дефинират, като система от електронно 
свързани помежду си пазарни участници. В тази система всеки брокер или дилър 
търси възможно най-добрата цена за свой клиент или за себе си и създадената в 
резултат на това конкуренция „събира на едно място“ търговците, намиращи се на 
големи разстояния един от друг. Извънборсовия пазар е много по-неформален и 
динамичен, в сравнение с борсовия и включва търговия с акции и облигации на 
много компании от малък и среден размер, голям брой банки, взаимни фондове и 
други финансови институции. Този пазар се предпочита от финансовите 
институции, защото в повечето случаи терхните акции не се търгуват активно, 
механизмът за сключване на сделките е значително по-опростен и изискванията 
за предоставяне на информация са по-малки. На извънборсовия пазар се търгува 
по-голямата част от емитираните дългови ценни книжа с фиксиран доход- 
съкровищни, муниципални и корпоративни бонове, ноти и облигации. 
 
Според срока на операциите финансовият пазар бива паричен и капиталов: 

 Парични пазари- Търгуват се краткосрочни дългови финансови инструменти- 
съкровищни бонове(Т-bills),  депозитни сертификати(CDs),  тъговски книжа(CPs),  
банкови акцепти(Bas). Тези пазари са известни още, като „пазари на едро“, тъй 
като домакинствата не участват на тях, поради факта, че сделките имат твърде 
големи обеми. Те създават следните възможности за техните участници: от една 
страна, да инвестират сигурно временно свободните си средства, а от друга- да 
могат да управляват ликвидността си чрез получаването на краткосрочни заеми. 

 Капиталови пазари-  Капитаталовите пазари са създадени с цел финансирането 
на дългосрочни инвестиции на бизнесфирмите, правителството и домакинствата. 
Чрез емисията на дългосрочни финансови инструменти –облигации, ипотеки и 
такива, които нямат падежи(акции) се акумулират финансови ресурси в големи 
обеми, създаващи възможност за осъществяването на крупни инвестиционни 
проекти. Поради това, добре функциониращи капиталови пазари стоят в основата 
на растежа на съвременните икономики. Същевременно търгуваните инструменти 
са по-рискови от тези на собствеността между множество инвеститори. Това 
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разпределение допринася за формиране на обществена подкрепа към 
свободното предприемачество и частната собственост [1]. 
 
Банковата система понякога има ликвидни проблеми, предизвикани от 

трудностите при управление на ликвидността. Тези трудности са създадени най-вече 
от липса на система за брутни плащания в реално време. Това пречи на банките да 
разберат какви са постъпилите към тях плащания в реално време и те са принудени да 
заемат от междубанковия пазар, за да се подсигурят. Също така необявяването от 
страна на правителството на очакваните приходи в единната сметка и очакваните 
разходи от нея внася неяснота в изходящите нетни потоци от системата като цяло. 
Това създава проблем и има натиск от банките той да бъде решен по някакъв начин. 
Ролята на БНБ в случая е много важна, защото, ако тя не отговори адекватно на този 
натиск и го пренебрегне, банките ще се опитат да решат проблема си по друг начин – 
например чрез лобиране. 

 
Министерството на финансите може да осигурява ликвидност на пазара, което 

може да реши техния проблем, но ще създаде очаквания, че при всеки проблем може 
да се разчита на правителството да се намеси и да го реши, което ще доведе до 
прекалено голяма намеса на държавата в икономиката, което не е ефективно и води 
до ограничаване на свободата. В случая също така правителството ще започне да 
влияе, макар и малко, върху паричното предлагане, което създава прецедент, който 
може да се превърне в редовна практика, особено преди избори. Това ще подкопае 
доверието в паричния съвет, доколкото българската икономика не е достатъчно 
либерализирана все още, за да поема безболезнено приспособяванията, предизвикани 
от тези намеси на правителството в монетарната област и освен това ще се увеличи 
несигурността, защото никой не може да прави планове за бъдещето когато знае, че те 
могат да бъдат обезсмислени от действието на агент с непредсказуемо поведение [2]. 

 
Един от най-големите проблеми е ликвидността на Българската фондова борса 

(БФБ). Ако държавата иска да увеличи инвеститорския интерес към страната, трябва 
да обърне специално внимание на капиталовия пазар. 
На глобалните пазари е дошло времето на така наречените циклични компании - 
технологии, IT, електроника, медии, производство, строителство. 

 
Има теория, според която, когато на борсата печалбите са такива, че и хора без 

необходимите знания започват да търгуват, значи е дошъл моментът за срив на 
пазара. Аналогично, когато никой не иска да търгува на пазара, е дошъл моментът за 
инвестиране. Във всеки един момент може да се инвестира сполучливо на борсата, 
стига инвеститорът да има необходимата подготовка и знания. 

 
Финансовият пазар е мястото, където се търгуват финансови инструменти и 

активи - акции, облигации, опции, валути, стоки, деривати и други.  Финансовите пазари 
се характеризират с прозрачност на цените и условията на търговия, ясна структура на 
комисионни и такси, и са подложени на регулация от държавата. 

 
Капиталовият пазар или фондовата борса е част от финансовия пазар. На него се 

търгуват основно акции, облигации и свързани с тях деривативни инструменти (опции, 
фючърси и други). На капиталовия пазар се срещат организациите (компании, 
държави, други), които искат да наберат средства чрез продажбата на акции или дълг, 
и инвеститорите, които целят по-висока доходност за своите пари. 

 
На въпрос може ли да се анализира и прогнозира движението на финансовите 

пазари, отговарът е, че съществуват два основни подхода за анализ и прогнозиране 
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движението на финансовите пазари и търгуваните активи - фундаментален и 
технически. Фундаменталният анализ прогнозира бъдещата цена на акцията на базата 
на информация за компанията от финансовите отчети, средата, в която работи 
компанията, как се позиционира компанията в сравнение със сходни организации, т.е. 
търси се фундаментът (основата) за дейността на тази компания. Техническият анализ 
не се интересува от самата компания, а от настроенията на участниците на пазара към 
нея. Оценката на актива и прогнозата за бъдещата цена ще бъде направена на базата 
на пазарната активност, историческата цена и обемите на търговия. Техническите 
анализатори използват графики и свързани с тях модели, за да прогнозират 
движението (тренда) на пазара. 

 
Всеки, който разполага със свободни средства и има интереси към търговията с 

финансови инструменти, или пък иска да инвестира с цел увеличаване на личното си 
богатство, може да играе на фондовата борса. Няма минимални познания или опит, 
които човек трябва да притежава, за да участва на фондовата борса. 

 
Според общоприетото мнение, пазарът се определят от търсенето и 

предлагането. Те пък се определят от чисто човешките сили на страх и алчност. 
Посоката(тренда) на пазара зависи от това коя от тези сили преобладава. При пазар с 
растящи цени,  преобладава алчността,  при спадащи цени и разпродажба на акции 
водещ е страхът. България вече е част от общия европейския пазар и като такава 
цените на стоките и услугите, които ние използваме, са свързани с цените на борсово 
търгувани стоки като петрол и други енергийни ресурси, злато и други ценни метали, 
земеделски продукти (кафе, царевица, ориз, какао, захар и други), метали, използвани 
в производството и т.н. Движението на техните борсови цени влияе върху цената на 
крайния продукт, който ние употребяваме и така влияе директно върху обикновения 
човек в България[3]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В широк смисъл на думата финансовият пазар обхваща всички видове финансови 

активи, които подлежат на покупко-продажба. В по-тесен смисъл на думата 
финансовия пазар се оприличава преди всичко с мястото, където се търгува с 
различни видове финансови инструменти- акции, облигации, деривати и други. 

2. Финансовия пазар според мнението на специалисти не съществува като напълно 
самостоятелна институция. Понякога финансовия пазар се асоциира с фондовата 
борса, т.е. тя е синоним на понятието финансов пазар, понякога той се свързва с 
механизма на търгуване или с определена електронна извън борсова платформа 
за търговия. 
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Числено пресмятане на косвената волатилност на опциите с 

константна еластичност на упражнителната цена по отношение на 
цената на базовия актив 
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Abstract: Numerical Calculation of the Implied Volatility of CUES Options: In this paper an iterative 

numerical method for calculating the implied volatility of CUES options is considered.  This value is of particular 
importance since it is the main component of the option price. Some general notes about the CUES model are 
made and its applications are briefly mentioned. Thereafter, the characteristics of the used Newton method are 
discussed as well as the appropriate selection of a starting point. The conclusions are supported by numerical 
experiments, the results of which are explained. 

Key words: implied volatility, Black – Scholes economy, CUES options, iterative numerical root–finding 
method. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
За всички стоки, включително и опциите, една от основните задачи, които 

вълнуват трейдърите, е намирането на т. нар. „справедлива“ цена. Тъй като 
механизмът, който определя цената, безспорно е пазарът, за да намерим някаква 
разумна цена на опцията, ни трябва математически модел на пазара. Тук ние ще 
споменем пазарната рамка, именувана на Блек, Мъртън и Шолс, която е много успешна 
и все още широко използвана. 

В света на Блек и Шолс [1] се предполага съществуването на поне един рисков 
актив, наричан базов, и безрисков актив, най-често облигация с нулев купон. Както е 
известно, този модел е построен върху следните допускания относно активите: 
нормата на възвръщаемост на безрисковия актив е константна; цената на базовия 
актив следва геометричното Брауново движение; базовият актив не изплаща дивидент 
(въпреки че в случай на непрекъснат дивидент промяната в параметрите е тривиална), 
както и допусканията върху пазара: не съществува арбитражна възможност, т. е. 
сигурен безрисков доход не е възможен – това води до по-нататъшни предположения, 
че всички участници на пазара имат равен и неограничен достъп до цялата 
информация по всяко време; пазарът е без триене – т. е. не съществуват 
транзакционни такси; може да се заемат или отдават под наем пари във всякакво 
количество на една и съща лихва – безрисковата норма; базовият актив може да се 
купува или продава във всякакво количество; също така, индивидуалното търгуване не 
влияе на движенията на пазара. 

Вземайки предвид допусканията, известното диференциално уравнение на Блек и 
Шолс има вида: 

𝜕𝑉

𝜕𝑡
+
1

2
𝜎2𝑆2

𝜕2𝑉

𝜕𝑆2
+ 𝑟𝑆

𝜕𝑉

𝜕𝑆
− 𝑟𝑉 = 0, 

със следното аналитично решение за европейска кол и пут опция: 

𝑉𝑐𝑎𝑙𝑙
𝐵𝑆 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒

−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑2),        𝑉𝑝𝑢𝑡
𝐵𝑆 = −𝑆𝑁(−𝑑1) + 𝐾𝑒

−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(−𝑑2), 

където 

𝑁(𝑥) =
1

√2𝜋
∫𝑒−

𝑠2

2

𝑥

−∞

𝑑𝑠 

е функцията на разпределение на стандартното нормално разпределение и 

𝑑1
𝐵𝑆 =

ln
𝑆
𝐾 + (𝑟 +

𝜎2

2 )
(𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
, 𝑑2

𝐵𝑆 =
ln
𝑆
𝐾 + (𝑟 −

𝜎2

2 )
(𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
= 𝑑1

𝐵𝑆 − 𝜎√𝑇 − 𝑡. 
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(1c) 

(1p) 

В оригиналния си вид уравнението е обратно по време със следните гранични и 
терминално условия (за кол опция): 𝑉(𝑆, 𝑇) = (𝑆 − 𝐾)+,   𝑉(0, 𝑡) = 0,   𝑉(𝑆, 𝑡) = 𝑆, 𝑆 → ∞. 

Дори може да се покаже, че 𝑉(𝑆, 𝑡) ~ 𝑆 − 𝐾𝑒−𝑟(𝑇−𝑡),   𝑆 → ∞. Граничните условия за 
пут опция следват от идентични съображения. 
 

Задачата за намирането на косвената волатилност заема централно място във 
финансите. Нещо повече, установено е, че волатилитетът е най-значимият параметър, 
определящ поведението на цените на базовите активи, а оттам и на опциите. Нивото 
на волатилност е толкова важно, че често между професионалните трейдъри опциите 
се котират чрез волатилитет, а не чрез цена. Също така е установено, че волатилитетът 
не е константен, а зависи от стойностите на времето до падежа и упражнителната цена 
– нещо, което не е заложено в оригиналния модел на Блек и Шолс. 

Съществуват два основни подхода за намирането на косвената волатилност. 
Първият от тях е аналитичен. При него стремежът на изследователите е, разполагайки 
с огромната база от пазарни данни за цените и използвайки формулата на Блек и Шолс, 
да пресметнат изменението на волатилитета. Най-често се използва някаква крайна 
апроксимация на функцията на разпределение на  стандартното нормално 
разпределение, и се поставят опростяващи предположения – като например се 
разглежда случаят на пари. Някои съществени резултати са споменати в [5, 3]. 

Другият основен подход е основан на числен метод за намиране на корените на 

(нелинейно) алгебрично уравнение. Тук целта е да се намери тази стойност на 𝜎, за 
която 𝑓(𝜎) = 𝐶𝑚 − 𝑔(𝜎) = 0, където 𝐶𝑚 е наблюдаваната (пазарна) цена на кол опцията 
на пазара, а 𝑔(𝜎) = 𝑉𝑐𝑎𝑙𝑙 (1c). Такъв числен алгоритъм е методът на Нютон, който се 
използва активно поради простотата и ефективността му, и който е предмет на 
разглеждане в настоящата разработка. 
 

CUES МОДЕЛ 
Показаните досега европейски опции се наричат ванила, защото техните 

платежни функции имат съвсем несложен вид. Моделът, разгледан от Бленман и 
Кларк, разглежда опции със стохастичен страйк, които поддържат константна 
еластичност на упражнителната цена относно цената на базовия актив. Такива опции 
се наричат CUES (Constant Underlying Elasticity Strikes) [2]. CUES опциите запазват 
относителния дял на риска от упражнителната цена както за подписвача, така и за 
притежателя на опцията, без значение дали цената на базовия актив се покачва или 

понижава. Конкретно, за всеки 1% увеличение на цената на базовия актив при падежа, 
купувачът трябва да плати на продавача допълнително 𝛼% от страйка, за да упражни 
опцията. Ако с ℎ означим упражнителната цена (ℎ(𝑆(𝑡)) е непрекъсната), тогава 
последното условие означава 

𝜕ℎ

𝜕𝑆
∗
𝑆

ℎ
= 𝛼,     ℎ(𝑆) = 𝑞𝑆𝛼 ,     𝑞 = const > 0. 

Въпреки, че 𝑆𝛼 не се търгува, то базовият актив 𝑆 се търгува и рискът от 

упражнителната цена може да се хеджира чрез търговия на 𝑆 и на безрискова 
облигация. Нещо повече, CUES опцията може да се разглежда като портфолио от две 
опции с фиксирана упражнителна цена. 

Цената на европейска CUES кол опция (в пазарния модел на Блек и Шолс) [2] е 

𝑉𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑒
−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆𝑁(𝑑1) − 𝑒

−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ𝑁(𝑑2), 

𝑑1 =
(1 − 𝛼) ln 𝑆 − ln 𝑞 + (1 − 𝛼)(𝑟 − 𝛿 + 𝜎2 2⁄ )(𝑇 − 𝑡)

(1 − 𝛼)𝜎√𝑇 − 𝑡
, 

𝑑2 =
(1 − 𝛼) ln 𝑆 − ln 𝑞 + (1 − 𝛼)(𝑟 − 𝛿 + 𝛼𝜎2 − 𝜎2 2⁄ )(𝑇 − 𝑡)

(1 − 𝛼)𝜎√𝑇 − 𝑡
= 𝑑1 − (1 − 𝛼)𝜎√𝑇 − 𝑡, 

Υ = 𝑞𝑆𝛼 exp{(𝛼 − 1)(𝑟 + 𝛼(𝜎2 2⁄ ))(𝑇 − 𝑡)}. 
От пут–кол паритета се показва, че цената на европейска CUES пут опция е 
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(2) 

𝑉𝑝𝑢𝑡 = −𝑒
−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆(1 − 𝑁(𝑑1)) + 𝑒

−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ(1 − 𝑁(𝑑2)). 

 
За да приложим метода на Нютон, трябва да намерим частната производна на 

цената на опцията относно волатилитета (вега). Преди това ще припомним 

тъждеството [3] (където ′ е знак за диференциране): 

𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆𝑁′(𝑑1) = 𝑒
−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ𝑁′(𝑑2). 

Тъй като чувствителността на цената и на кол, и на съответната пут опция към 
изменчивостта е една и съща, то можем да напишем: 

𝜈 =
𝜕𝑉

𝜕𝜎
= 𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆𝑁′(𝑑1)𝑑1

′ − 𝑞𝑆𝛼𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)+(𝛼−1)𝑟(𝑇−𝑡) (𝑒(𝛼−1)
𝛼
2⁄ (𝑇−𝑡)𝜎

2
𝑁(𝑑2))

′

 

= 𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆𝑁′(𝑑1)𝑑1
′ − 𝑞𝑆𝛼𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)+(𝛼−1)𝑟(𝑇−𝑡) ∗ 

((𝛼 − 1)𝛼𝜎(𝑇 − 𝑡)𝑒(𝛼−1)
𝛼𝜎2

2⁄ (𝑇−𝑡)𝑁(𝑑2) + 𝑒
(𝛼−1)𝛼𝜎

2

2⁄ (𝑇−𝑡)𝑁′(𝑑2)𝑑2
′) 

= 𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆𝑁′(𝑑1)𝑑1
′ − 𝑞𝑆𝛼𝑒−𝛼𝛿

(𝑇−𝑡)+(𝛼−1)(𝑟+𝛼𝜎
2

2⁄ )(𝑇−𝑡)(𝑁′(𝑑2)𝑑2
′ + (𝛼 − 1)𝛼𝜎(𝑇 − 𝑡)𝑁(𝑑2)) 

= 𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆𝑁′(𝑑1)𝑑1
′ − 𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ𝑁′(𝑑2)𝑑2

′ + (−𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ(𝛼 − 1)𝛼𝜎(𝑇 − 𝑡)𝑁(𝑑2))⏟                        
A

 

След като приложим тъждеството 𝑑2
′ = 𝑑1

′ − (1 − 𝛼)√𝑇 − 𝑡  и (2), получаваме, че 

𝜈 = 𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆𝑁′(𝑑1)𝑑1
′ − 𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ𝑁′(𝑑2)𝑑1

′ + 𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ𝑁′(𝑑2)(1 − 𝛼)√𝑇 − 𝑡⏟                    
B

+ A 

= 𝑑1
′ (𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆𝑁′(𝑑1) − 𝑒

−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ𝑁′(𝑑2)) + B + A 

От (2) директно следва, че множителят след 𝑑1
′  е равен на 0, тогава 

𝜈 = B + A = 𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ𝑁′(𝑑2)(1 − 𝛼)√𝑇 − 𝑡 + 𝑒
−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ(1 − 𝛼)𝛼𝜎(𝑇 − 𝑡)𝑁(𝑑2) 

= (1 − 𝛼)𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ (√𝑇 − 𝑡𝑁′(𝑑2) + 𝛼𝜎(𝑇 − 𝑡)𝑁(𝑑2)) 

Окончателно, за вега намерихме явния израз 

𝜈 =
𝜕𝑉

𝜕𝜎
= (1 − 𝛼)𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)√𝑇 − 𝑡Υ (𝑁′(𝑑2) + 𝛼𝜎√𝑇 − 𝑡𝑁(𝑑2)). 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ НА CUES МОДЕЛА 
Опциите със стохастична платежна функция включват опции, които както зависят, 

така и са независими от пътеката на цената на базовия актив. Докато вторите включват 
ванила опциите, в първия вид фигурират различни екзотични опции като например 
азиатски, бариерни и „с поглед назад“. Тези опции са често използвани от страните по 
опционния договор за предпазване от динамиката на цената на базовия актив. 

Също така, в областта на реалните опции, свойството за константна еластичност 
на упражнителната цена относно цената на базовия актив е желано в многобройни 
ситуации. За много типове проекти, стойността им за реализиране се апроксимира 

добре с платежната функция на CUES при 0 < 𝛼 < 1. Например, инвестирането в 
дялове на частна компания, която има възможност да стане публична, е аналогично на 
закупуването на опция, а нейното упражняване съответства на първичното публично 
предлагане (IPO) на акциите на фондовата борса. 

Още, CUES опциите смекчават много от недостатъците на ванила опциите, когато 

става дума за възнаграждение на служителите, основано на опции. Например, при 𝛼 =
1 и 0 < 𝑞 < 1 моделът съответства на опциите с пропорционален страйк на Гу [2]. За 

𝛼 = 1 2⁄  и 𝑞 = 𝑆0
1−𝛼, моделът се свежда до азиатските опции с дискретен 

средногеометричен страйк. Разбира се, ако 𝛼 = 0, това са стандартните ванила опции 
с упражнителна цена, равна на 𝑞. 

 
ЧИСЛЕНИ РЕЗУЛТАТИ 
За да постигнем задоволителна точност при пресмятането на волатилитета, се 

нуждаем от метод с висок ред на сходимост (свръхлинеен, квадратичен или по-висок) 
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(3) 

Фиг. 1. Абсолютна грешка на метода на 
Нютон с начална стойност (3) и случай в пари 

(4) 

(5) 

Фиг. 2. Логаритъм от абсолютна грешка на метода 
на Нютон с начална стойност (5) и случай в пари 

и „разумна“ начална точка (имаща някакъв икономически смисъл). 
Такъв е методът на Нютон [6, 4]. За начална точка ще използваме някои 

аналитични резултати, т. к. те представляват обосновано предположение за косвената 
волатилност и са близки до истинската стойност. 

За стойности на фиксираните параметри избираме 𝛼 = 1 2⁄ , 𝑟 = 2.5%, 𝛿 = 20% и 

оставащ живот на опцията 3 месеца, т. е. 𝜏 = 𝑇 − 𝑡 = 3 12⁄ . За 𝑆0 = 50 и 𝑞 = 𝑆0
𝜅, където 

за опция на пари 𝜅 = 1 − 𝛼, а в случаите в (𝜅0 > 0) и извън (𝜅0 < 0) пари: 𝜅 = 𝛼 + 𝜅0. 
Вземайки предвид случая на пари и използвайки аналогични разсъждения като 

тези на Бренер и Субрахманям, получаваме следната формула за начално 
приближение:  

𝜎𝐵𝑆
𝐴𝑇𝑀 = √

2𝜋

𝑇 − 𝑡
∙
𝐶

𝑆
∙
𝑒𝛿(𝑇−𝑡)

1 − 𝛼
. 

За съжаление формула (3) бързо губи точност, когато цената на актива се 
отдалечава от упражнителната цена, независимо в каква посока [5]. За опция в пари 

резултатите са отлични – грешката е по-малка от 1е-9 (фиг. 1). За 𝜅0 ≤ 0 обаче, методът 

на Нютон постигна разходимост за малки стойности на 𝜎, като колкото повече извън 
пари е опцията, за толкова по-големи стойности на 𝜎 методът се проваля. 

   
 

 
 
Използвайки обаче пут – кол паритета, може да се получи израз за формула (3), 

който се държи по-добре, когато се отдалечаваме от случая на пари: 

𝜎𝐵𝑆 = √
2𝜋

𝑇 − 𝑡
∙
𝐶 − 𝜆

𝑆
∙
𝑒𝛿(𝑇−𝑡)

1 − 𝛼
,      𝜆 =

𝑒−𝛿(𝑇−𝑡)𝑆 − 𝑒−𝛼𝛿(𝑇−𝑡)Υ

2
. 

Отчитайки идеята на Бхарадиа, Кристофидес и Салкин, можем да предложим 

подобрение на формула (4), за същата стойност на 𝝀: 

𝜎𝐵𝐶𝑆 = √
2𝜋

𝑇 − 𝑡
∙
𝐶 − 𝜆

𝑆 − 𝜆
∙
𝑒𝛿(𝑇−𝑡)

1 − 𝛼
. 

На фиг. 2 е показана допусната грешка от алгоритъма при случая в пари. Белите 

полета от графиката означават, че грешката е практически 0 и десетичният логаритъм 
е −∞. 
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Фиг. 3. Абсолютна грешка на метода на Нютон с начална стойност (5) и случай на пари 

Фиг. 4. Логаритъм от абсолютна грешка на метода на Нютон с начална стойност (5) и случай извън пари 

 
 

 
Грешката в случая на пари с начално условие (5) е изобразена на фиг. 3. Отново 

постигнатите резултати са отлични (грешката е от порядъка на 1e-10), дори и за 
малките стойности на 𝜎. 

По-интересен е случаят извън пари. Тук отново алгоритъмът се проваля за някои 

малки стойности на 𝜎. Но този феномен си има рационално обяснение – при тези 
показатели на волатилитета стойността на кол опцията е по-малка от машинната нула. 
Нещо повече, в този регион стойността на вега също е почти нула, което е пречка пред 
всеки алгоритъм, използващ производни. 

Този факт обаче не е от съществено значение, защото в тези интервали на 
волатилитета той оказва от минимално до почти нулево значение, когато се пресмята 
цената на опцията. На фиг. 4 се показва поведението на грешката (минус десетичния 
логаритъм от нея) за случаите извън пари – когато 𝜅0 ∈ [−0.2, −0.01]. 

 
 
 
Отново празните полета означават липса на грешка. Характерното тук е, че за 

всички стойности на 𝜅0 и малки стойности на 𝜎 се наблюдава грешка, съизмерима по 
абсолютен размер с истинския волатилитет. Там, където алгоритъмът е върнал 

стойност 𝑁𝑎𝑁, тя е заместена с началното предположение (което в тези случаи също е 
сравнително далече от истинската волатилност). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Намирането на косвената волатилност е основен проблем в съвременните 

финанси. В настоящата разработка са разгледан итеративния метода на Нютон за 
намиране на косвената волатилност на опциите с константна еластичност на 
упражнителната цена по отношение на цената на базовия актив. Характерното за него 
е, че изисква пресмятането на производната (вега). Също така, изследвано е и 
значението на началната точка относно сходимостта на методите. Направените изводи 
са подкрепени от числените експерименти. 

Възможните насоки за бъдеща дейност включват, но не се изчерпват с изследване 

на сходимостта на итеративните методи, ако независимата променлива 𝜎 се „нормира“ 

като 𝜎√𝑇 − 𝑡, и/или ако целевата функция придобие логаритмичен вид, за да се смекчи 
стръмното намаляване на производната при малка волатилност. Т. к. всички методи от 
групата на Хаусхолдър изискват пресмятането на производни от първи или по-високи 
редове, удачно е да се експериментира с някой хибриден метод, например този на 
Брент (въпреки че общата му сходимост е свръхлинейна, за разлика от квадратичната 
на Нютон, кубичната на Халей и пр.). 
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Анализ на финансовите активи с модели на волатилност 
 

Наджие Нуриева 

научен ръководител: проф. д-р Любен Вълков 

 
Abstract: Financial assets analysis with volatility models: In this article, various measures of volatility 

have been examined ranging from time invariant to time variant measures.  An important concern is the accuracy 
of these models and how researchers may estimate them more accurately. Empirical evidence, however, shows 
us that the behavior of asset returns in the real world changes randomly over time. This lead us to an examination 
of time variant models for measuring volatility. In this study, volatility concept was explained and the relationship 
between this concept and financial variables was analyzed. The interest on volatility of financial markets was 
increased because of the effects of globalization in recent years. The qualifications such as asymmetry, leverage 
effect, etc. of the time series cause high volatility, and this also effect the efficiency of pricing the financial assets. 

Key words:  Volatility, Financial assets analysis,Volatility models, Implied volatility 

 
  ВЪВЕДЕНИE 

 Волатилността е понятие, което се използва за описване колко бързо се променя 
цената на една акция, един фючър или индекс. Във връзка с опциите са важни два вида 
волатилност . Първият е историческата волатилност, която е мярка на това, колко 
бързо променя цената си базовият инструмент. Другият е косвената волатилност   
прогнозата на опционния пазар за волатилността на базовия инструмент за времето на 
живот на опцията. Изчисляването и сравнението на тези две мерки може да подпомогне 
неимоверно предсказването на предстоящата волатилност на базовия инструмент – 
ключов въпрос при определянето на днешните цени на опциите.  

Историческата волатилност може да бъде измерена с конкретна формула. Тя е 
просто формулата за стандартното отклонение, което се дава в повечето елементарни 
текстове по статистика. Стандартното отклонение се изразява с процент. Например 
историческата волатилност на фондовия пазар обикновено се движи в граници между 
15% и 20%. Една много волатилна акция може да има историческа волатилност над  
100%. Тези числа могат да се сравняват едни с други, за да определи например, че 
една акция с последната историческа волатилност е пет пъти по-волатилна от 
фондовия пазар. И така, историческата волатилност на един инструмент може да се 
сравнява с тази на друг инструмент, за да се определи кой от тях е по-волатилен. 
Историческата волатилност може да се измерва за различни периоди от време, за да 
получите представа колко волатилна е била базовата акция при променящи се периоди 
от време. Например обичайно е да се пресмята 10-дневна историческа волатилност, 
както и 20-, 50-, а даже и 100-дневна. Във всеки от тези случаи резултатите се 
привеждат към годишна основа, за да можете непосредствено да сравнявате числата. 

 
КАКВО Е ВОЛАТИЛНОСТ? 
Волатилността може да бъде описана като нещо, което е променливо или 

непостоянно. Волатилността може да се определи като изменчивостта на 
разглежданата променлива. Волатилността е свързана с непредсказуемост, 
несигурност и риск [1].  Понятието волатилност е синоним на риск, поради което 
високата неустойчивост се смята за симптом на смущение на пазара, при което 
ценните книжа не се оценяват справедливо и капиталовият пазар не функционира 
както трябва.  Волатилността е от огромно значение за всички, които участват във 
финансовите пазари, където се мисли повече за непредсказуемост. През  1973год.  
Блек, Шолс и Мертън публикуват своите основополагащи изследвания върху теорията 
за цените на опциите. От този момент нататък започва бързото развитие и на теориите 
за цените на различните ценни книжа. Теорията за цената на опцията в днешно време 
е призната за най-успешно развиваща се теория  не само във финансите, но и измежду 
всички клонове на икономическата наука.  В модела на Блек-Шолс, волатилността на 
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базовия актив е важен параметър и неговата важност се увеличава от факта, че тя е 
единствената променлива, която не може да бъде наблюдавана директно. Въпреки че 
реализираната волатилност може да бъде изчислена от историческите данни, 
теоретичната стойност на опцията зависи от волатилността, която ще се получи в 
бъдеще през целия й живот.  

 
ЗАЩО  ВОЛАТИЛНОСТТА Е ВАЖНА? 
Първо, когато цените на активите се колебаят рязко с течение на времето, 

инвеститорите трудно могат да приемат, че обяснението за тези промени се крие в 
информацията за основните икономически фактори. Това може да доведе до ерозия 
на доверието в капиталовите пазари и до намаляване на потока от капитали на 
капиталовите пазари. Второ, за отделните фирми волатилността на фирмата е важен 
фактор при определяне на вероятността от фалит. Колкото по-голяма е волатилността 
за дадена капиталова структура, толкова по-голяма е вероятността от неизпълнение. 
Трето, волатилността е важен фактор при определянето на разликата между цената 
на купувача и продавача. Колкото по-голяма е волатилността на акциите, толкова по-
широк е интервалът между цената на купувача и продавача на пазара. Нестабилността 
на акциите оказва влияние върху ликвидността на пазара. Четвърто, техниките за 
хеджиране, като например застраховката на портфейлите, се влияе от нивото на 
волатилността, като цените на застраховката се увеличават с нея. Пето, 
икономическата и финансовата теория предполага, че потребителите са против риска. 
Поради това повишеният риск, свързан с определена икономическа дейност, трябва да 
доведе до намаляване на участието в тази дейност, което ще има неблагоприятни 
последици за инвестициите. И накрая, повишената променливост във времето, може 
да принуди регулаторните агенции и доставчиците на капитал, да принудят фирмите 
да разпределят по-голям процент от наличния капитал за инвестиции в еквивалентни 
парични потоци, с потенциална вреда за ефективността на разпределението. 

 
ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ВОЛАТИЛНОСТТА 
През 1996г. Нелсън изброява няколко фактора, свързани с промени на 

неустойчивост на пазара. По-важните от тях са:  

 Положителна  корелация. Това означава, че „големите промени са склонни да 
бъдат последвани от големи промени, а малките промени са склонни да бъдат 
последвани от малки промени" (виж Mandelbrot, 1963) [2]; 

 Търговските и нетърговските дни допринасят за променливостта на пазара. 
Fama (1965),French и Roll (1986) показват, че търговските и нетърговските дни 
допринасят за променливостта на пазара. По-специално, волатилността на 
фондовите пазари е най-висока в понеделник, отколкото в други дни от 
седмицата)[3]; 

 Високи номинални лихвени проценти; (Виж Fama and Schwert, 1977, Christie, 1982 
и Glosten et al., 1989) [4]; 

 Ливъридж (на английски: leverage - "лостов ефект") е финансов термин, който 
илюстира усилването на ефекта (печалбата или загубата) от дадена финансова 
операция, дължащо се на "мултиплициране" на инвестирания ресурс (най-често с 
помощта на заемни средства). Когато цените на акциите на фирмите паднат, те 
стават по-лостови и нестабилността на възвръщаемостта им обикновено се 
повишава. Black–Scholes (1973) [5] обаче твърдят, че измереният ефект от 
промените в цените на акциите върху волатилността е твърде голяма, за да бъде 
обяснен само с промени в ливъридж; 

 По време на рецесиите и финансовите кризи, волатилността на фондовите 
пазари е висока. Например, волатилността на фондовите пазари достигна 
исторически връх през 1930 г.  (виж Schwert, 1988 и Officer, 1973) [6]; 
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ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ 
Пазарите се променят и развиват непрекъснато. Инвеститорите, рискови 

държави, валутен риск и така нататък  са принудени да издържат много различни 
рискове.  Предприема се намаляване на риска, както и подкрепа за  развитието на 
финансовите пазари,   и са създадени и разработенни различни техники за ефективно 
използване на  финансови инстументи.  

Дериватите са финансови инструменти, чиято стойност е производна от 
стойността на даден актив. Вместо да търгуват със самия актив, участниците в пазара 
се договарят за обмяна на пари, активи или друга стойност в бъдещ момент.  

 
ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВОЛАТИЛНОСТТА 
Често използваният подход за прогнозиране на променливостта включва 

използването на пазарната цена на опциите за акции. Този метод използва пазарните 
цени на условните вземания, за да изчисли предполагаемата волатилност. Тук се 
използва теоретична функция за ценообразуване, която свързва цената на условно 
вземане с изменчивостта на базовия актив и го решава за предполагаемата 
волатилност, определена от пазарната цена на актива.  

 
КОСВЕНА ВОЛАТИЛНОСТ 
Изследването на волатилността привлича първо трейдърите с математическа 

ориентация, които забелязват, че предсказването на предстоящата волатилност в 
базовия инструмент на пазара за опции – т. е. на косвената волатилност (implied 
volatility) [1, 6], значително се разминава с нормалните очаквания за това, което би 
могло да се случи.  Освен това много от тези  трейдъри (организатори на пазара, 
арбитражори и др.) изпитват големи затруднения при запазването на една „делта-

неутрална“1 (т. е., напълно хеджирана) неутрална позиция. В търсене на по-добър 

начин за търгуване, без да им се налага да имат пазарно мнение за базовата ценна 
книга, те се обръщат към търгуването на база волатилност. Те не  очакват, че 
търгуването на волатилността ще елиминира изцяло пазарния риск, като го превърне 
в риск на волатилността например. Тези търговци  просто чувстват, че могат да се 
справят с риска на волатилността с повече уважение и увереност, отколкото с ценовия 
риск. Просто казано, предсказването на волатилността изглежда много по-лесна 
задача от предсказването на цените. Казваме го, въпреки че всички инвеститори, 
активно участвали в големия бичи пазар от 1990-те, със сигурност смятат, че знаят как 
да предвиждат цените.   

 
ВОЛАТИЛНОСТТА В ПРАКТИКАТА 
Днес формулата, наречена модел на Блек-Шолс, е широко използвана от 

пазарните участници, интерсуващи се от търговията с опции . Ако σ, r са const, то 
уравнението на Блек-Шолс допуска точно решение, което дава  с формулата 

𝑉(S, t) = SN(d1) − Ke
−𝑟(𝑇−𝑡)N(d2) 

където 

𝑁(𝑥) =  
1

 √2π
∫e−

t2

2

x

−∞

dt 

е функцията на разпределение на стандартното нормално разпределение и 

                                                 
1 „delta neutral“. Делтата (delta) е отношението на промяната в цената на един дериват към цената на 
базовия актив. Понякога се нарича коефициент на хеджиране (hedge ratio). Казваме, че един портфейл 
е делта неутрален, когато се състои от позиции с взаимно компенсиращи се положителни и отрицателни 
делти. Щом делтите се компенсират взаимно, нетната промяна на позицията е нула. 
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d1 =
𝑙𝑛
𝑆
𝐾 + (𝑟 +

𝜎2

2 )(𝑇 − 𝑡) 

𝜎√𝑇 − 𝑡
, d2 =

𝑙𝑛
𝑆
𝐾 + (𝑟 −

𝜎2

2 )(𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
= d1 − 𝜎√T − t 

 

Тук имаме нужда от следните стойности: V -  цена на опцията; S -  пазарна цена 
на актива(акцията); t - Текущо време, което остава; финалната дата; σ - Волатилен 
параметър.Волатилитета на цената на акцията. Това е степента на случайност на 
цената на акцията. Той е мярка за несигурност на възвръщаемост на акцията. 
Волатилитетът се дефинира по такъв начин, че величината σ√t да бъде стандартното 
отклонение на възвращаемостта на акцията за един малък период от време ∆t. 
Типичните стойности на волатилитета са в рамките на 20-40% за една година. 𝜎 >  0; r 

- Лихвен процент; Безрискова лихва; 𝑟 >  0 

 
ПРИМЕР С ПАЗАРНИ ДАННИ 

В такъв случай [7]: 𝑆 = 36,51 
Цена на упражняване: K =  37 
 
Оставащо време до изтичане на срока: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Опцията изтича в 21-я търговски ден; времето изразяваме в години; приемаме, че 

има 252 работни дена в годината  →  𝑇 − 𝑡 =
21

252
  

Таблица 1. Лихвени проценти  

Лихвени проценти по държавни съкровищни бонове 
Падеж Печалба Вчера Миналата седмица Миналия месец 

3 месец 0,03 0,03 0,03 0,02 

6 месец 0,07 0,07 0,05 0,05 

February 

 Su Mo Tu We Th Fr Sa 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

       

March 

Su Mo Tu We Th Fr Sa 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Фигура 1. Оставащи 
работни дни от м. февруари 

Фигура 2. Оставащи 
работни дни от м. март 
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2 година 0,32 0,31 0,32 0,40 

3 година 0,72 0,70 0,67 0,65 

5 година 1,56 1,54 1,53 1,70 

10 година 2,77 2,75 2,72 2,67 

30 година 3,74 3,72 3,69 3,76 

Често срещан избор: 3 месечни съкровищни бонове; Лихвения процент, трябва да 

изразим като десетично число → 𝑟 = 0,03/100 

В зависимост от Блек – Шолс цената на опцията има вида: 

 

 
Общо взето показваме, че цената на кол опцията е нарастваща функция на 

волатилността; 

Границите са равни:     𝑉0 = 𝑙𝑖𝑚𝜎→0+ 𝑉(𝑆, 𝑡; 𝜎),    𝑉∞ = 𝑙𝑖𝑚𝜎→∞+ 𝑉(𝑆, 𝑡; 𝜎), 
 

Тогава последователността на 𝑉 − За всяка цена от интервала; 

(𝑉0, 𝑉∞) - Предполагаемата волатилност съществува и е еднозначно определена.   Ние 

правим извличането на акции, които не плащат дивиденти; 
Доказваме,че цената е нарастваща функция на изменчивост: 

Изчисляваме производната(използвайки: d2 = d1 − 𝜎√t : 
𝜕𝑉

𝜕𝜎
= 𝑆𝑁′(𝑑1)

𝜕𝑑1
𝜕𝜎

− 𝐸𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁′(𝑑2)
𝜕𝑑2
𝜕𝜎

 

= (𝑆𝑁′(𝑑1) − 𝐸𝑒
−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁′(𝑑2))

𝜕𝑑1
𝜕𝜎

+  𝐸𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁′(𝑑2)√Т − 𝑡 

Производната на функция на разпледеление е плътностна функция: 

𝑁′ =
1

2𝜋
𝑒−

𝑥2

𝑥  

𝑆𝑁′(𝑑1) − 𝐸𝑒
−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁′(𝑑2) = 0 

Следователно: 
𝜕𝑉

 𝜕𝜎
=  𝐸𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁′(𝑑2)√Т − 𝑡 > 0 

Граници: Използваме основни функции на разпределение: 
lim

     𝑥→−∞
𝑁(𝑥) = 0          lim

                𝑥→+∞
𝑁(𝑥) = 1 

Следва: 

𝑉0 = 𝑙𝑖𝑚𝜎→0+ 𝑉(𝑆, 𝑡; 𝜎) = max(0, 𝑆, 𝐸𝑒
−𝑟(𝑇−𝑡)) 

𝑉∞ = 𝑙𝑖𝑚𝜎→∞+ 𝑉(𝑆, 𝑡; 𝜎) = 𝑆 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Волатилност на опцията е показател на „ нервността“ на брокерите на опции. 

Когато се очакват големи ценови движения на базовия актив, те увеличават цените на 
опциите, за да компенсират по-голям риск, който се поема.  С други думи, когато 

Фигура 3а. Цената на опцията 

спрямо волатилността 𝜎 ∈ (0, 0.5] 
Фигура 3б. Цената на опцията 

спрямо волатилността 𝜎 ∈ (0, 30] 
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купуваме опции,  трябва за избереме такива с по-малка присъща волатилност, а когато 
продаваме с по-голяма. Причината за това е способносттта на присъщата волатилност 
на опциите да се връща към средната си стойност. При използване на комбинация от 
опции трябва да се стреми опцията, която продаваме, да е с по-голяма присъща 
волатилност от тази, която купуваме. 

 

„Докладът / статията отразява резултати от работата по проект № 2017 –  ФПНО 
- 05, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.“ 
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Black – Scholes метод за оценяване на опции  

 
Ивана Тракийска 

научен ръководител: доц. д-р Илияна Раева 
 

Abstract: Black-Scholes method for option price evaluation: This paper is going to show a brief 
history of the financial mathematics and in particular the pricing of stocks. We can see how the methods for 
pricing of the stocks has changed through the years. All the methods lie on Brownian motion's method and it 
being a stochastic process. In this paper it is suggested a way for evaluating an European call option using the 
Black-Scholes model. It presents a brief information about the Wiener process. 

Key words: Black-Scholes options, option price, European call option 
 

ВЪВЕДЕНИЕ  
Създаването на метода e свързано с изследванията на Браун (Brown), който  

изучава непостоянното движение на цветния прашец още през 1827 година, откривайки 
т. нар. Брауново движение, което се описва със случайни процеси. През 1900 година, в 
своята дисертация "La theorie de la speculation",  Башелие (Bachelier) предлага 
Брауновото движение като модел на измененията на цените. Строго математическо 
описание на Брауновото движение е дадено за пръв път от Н. Винер в работата 
Differential Space, публикувана през 1923 година в Journal of Mathemathical Physics. По-
късно този модел е наречен Винеров процес. Това се превръща в основния модел, 
който се използва за описание на измененията на цените в съвременната финансова 
теория и е най-главното му приложение днес. По-надолу е представен метод за 
намиране на цената на Еврпоейска call опция с помощта на формулата на Black-
Scholes. 
 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ТЕОРЕМИ  
За представянето на метода ще въведем някои основни понятия и теореми.  

Стохастичния процес се разглежда като  фамилия от случайни величини 𝛸𝑡 за 𝑡 ≥ 0 или 

0 ≤  𝑡 ≤  𝑇[1]. 
 

Определение: Винеров процес 𝑊𝑡 / стандартно Брауново движение [1] 
𝑊𝑡 има следните свойства: 

1) 𝑊𝑡 е непрекъснат стохастичен процес 

2) 𝑊0 = 0 
3) 𝑊𝑡~𝑁(0, 𝑡), т.е. 𝐸[𝑊𝑡] = 0 и 𝑉𝑎𝑟[𝑊𝑡] = 𝐸[𝑊𝑡2] = 𝑡. 
4) всички нараствания 𝛥𝑊𝑡 ∶= 𝑊(𝑡 + 𝛥𝑡) −𝑊(𝑡), където 𝛥𝑡 е случайно, на 

непокриващи се t-интервали са независими. 
Предполагаме, че динамиката на даден процес, например цена на актив, се 

описва с функция от Винеров процес St=f(Wt). Ако функцията f е безбройно много пъти 
диференцируема, то може да се приложи формулата на Тейлор: 

𝑓(𝑊𝑡+𝛿𝑡) − 𝑓(𝑊𝑡) = (𝑊𝑡+𝛿𝑡 −𝑊𝑡)𝑓′(𝑊𝑡) +
1

2
(𝑊𝑡+𝛿𝑡 −𝑊𝑡)

2𝑓′′(𝑊𝑡). .. 

От дефиницията на Винеров процес знаем, че 

𝐸[(𝑊𝑡+𝛿𝑡 −𝑊𝑡)
2] = 𝛿𝑡, 

от където следва, че члена с втората производна не може да бъде пренебрегнат. 

Заместваме (𝑊𝑡+𝛿𝑡 −𝑊𝑡)
2 с dt и получаваме уравнението  

𝑑𝑆𝑡 = 𝑓′(𝑊𝑡)𝑑𝑊𝑡 +
1

2
𝑓′′(𝑊𝑡)𝑑𝑡 

Понякога е по-удобно това уравнение да се запише в интегрален вид:  

𝑆𝑡 = 𝑆0 +∫𝑓′(𝑊𝑠)𝑑𝑊𝑠

𝑡

0

+
1

2
∫𝑓′′(𝑊𝑠)𝑑𝑠

𝑡

0

 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’17 

- 75 - 

 

 
ЦЕНА НА ЕВРОПЕЙСКА КОЛ ОПЦИЯ 
Ще покажем намирането на цената на Европейска опция чрез формулата на Black-

Scholes. Предполагаме, че опцията има вида 𝑓(𝑆𝑡). Справедливата цена се определя 
от 

𝐶(𝑇, 𝑓) = 𝐸[𝑒−𝑟𝑇𝑓(𝑆𝑇(𝑟))], 
където 𝑆𝑡 е решение на уравнението 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑆𝑡(𝑟𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡), 𝑆0 = 𝑥    (1) 
и W е стандартен Винеров процес върху (𝛺, 𝐹, 𝑃). Решението на (1) е  

𝑆𝑡 = 𝑥𝑒𝑥𝑝[(𝑟 −
𝜎2

2
)𝑡 + 𝜎𝑊𝑡], 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇     (2) 

Разглеждаме Европейската опция с дата на изпълнение T>0 и функция на 
плащане 𝑓(𝑆𝑡), където 𝑓 удовлетворява условията за интегрируемост. 

 

Теорема 1:  Стойността на опцията в момента 𝑡 е  

𝑉𝑡(𝜋 ∗) = 𝑒
−𝑟(𝑇−𝑡)𝐹(𝑇 − 𝑡, 𝑆𝑡), 

където функцията F се определя от  

𝐹(𝑇, 𝑠) =
1

√2𝜋
∫ 𝑓(𝑠 𝑒𝑥𝑝[(𝑟 −

𝜎2

2
)𝑇 + 𝜎𝑧 √𝑇])

∞

−∞

𝑒−
𝑧2

2 𝑑𝑧. 

Тогава справедливата цена за опцията е  

𝐶(𝑇, 𝑓(𝑆𝑡)) = 𝑒
−𝑟𝑇𝐹(𝑇, 𝑥) 

Стандартна Европейска call опция се изразява чрез функция на плащане 𝑓(𝑆𝑡) =
(𝑆𝑡 −𝐾) 

Стратегията  𝜋𝑡
∗ = (𝛽𝑡

∗, 𝛾𝑡
∗) представлява минимален хедж. За доказателство на 

теоремата се използват Марковското свойство, формулата на Ито и факта, че 𝑊𝑇 −
𝑊𝑡 има нормално разпределение със средна стойност нула и стандартно отклонение 

√𝑇 − 𝑡. 
Цената на Европейска call опция за улеснение може да бъде намерена с помощта 

на продукта MATLAB. MATLAB предоставя възможност за оценяване по моделите на 
Cox-Ross-Rubinstein, Leisen-Reimer, Black-Scholes и други. 

За прилагане на метода на Блек-Шолс за оценяване на Европейска call опция в 
MATLAB, е необходимо да въведем следният ред: 

 

[Call,Put] = blsprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) 
 
Price следва да заместим с настоящата цена на съответния актив (в нашият 

случай - опцията). Strike ще заместим със страйка на опцията, т.е. цената, на която ще 
упражним опцията. Rate е безрисковата норма на възвръщаемост на годишна основа, 
която продължава през целия живот на опцията. Time – това е времето на изтичане на 
опцията. Под Volatility ще разбираме волативността на нашата опция. След попълване 
на входните данни, продукта ги обработва и следва да изведе цената на Call и Put 
опция. Отговорите ще бъдат структурирани като матрици. 

 
Пример: 
При въвеждане на следните данни 

 

[Call, Put] = blsprice(100, 95, 0.1, 0.25, 0.5) 

 
MATLAB ни извежда следните резултати: 
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Фигура 1. Решение на задача за цена на Европейска call опция с MATLAB 

 
Call = 13.6953 

Put = 6.3497. 

 
ИЗВОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ 
Съвременните финансисти изглежда вярват, че оценяването на опциите е 

започнало с откритието на Блек(Black), Шолс (Scholes) и Мертон (Merton)(1973), но това 
съвсем не е така. Много изследователи са работили и търсили начини да създадат 
теория за рационално оценяване на опции и деривативи, и като цяло за основна теория 
за оценяването на случайните искове. Идеята за предвиждането на бъдещето и 
бъдещите моменти е много стара и може да бъде проследена до математиците Блейз 
Паскал (Blaise Pascal) и Ферма (Pierre De Fermat), 17ти век. Те са основатели и на 
теорията на вероятностите, която поставя основите на съвременната финансова 
математика. 

Пръв Sprenkle, през 1961, започва да приспособява подхода на Башелие 
(Bachelier) за неотрицателните цени, като предполага че има логаритмична 
възвръщаемост, и че инвеститорите не са предразположени на риск и представя такава 
формула: 

𝐶(𝑆, 𝑇) = 𝑒𝜌𝑇𝑆𝑁(𝑑1) − (1 − 𝐴)𝐾𝑁(𝑑2) 
където  

𝑑1 =
1

𝜎√Т
[ln(

𝑆

𝐾
) + (𝜌 +

1

2
𝜎2)𝑇]    𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇, 

а 𝜌 e  средната скорост на растежа на цената на акцията, а A е степента на риска. 
Тази формула не получава огромно внимание, въпреки че е много близка до тази 

на Black-Scholes. Sprenkle не казва нищо за пресмятането на риска A и скоростта на 

растежа на цената на акциите 𝜌. 
В сравнение с по-старите методи, формулата на Black-Scholes дава ключовите: 

 ясна хеджинг стратегия за възвращаемостта на иска; 

 универсална (еднаква) цена; предишните методи за оценяване на опции ги 
оценяват различно спрямо различните рискове и възвращаемост; 

 леснота за използване и прилагане на формулата, тъй като единствения 
параметър, който следва да се пресметне(предположи), е волативността на 
опционната цена. 

 
Като всички други открития, и това на Black, Scholes и Мerton, отнема известно 

време на академичните среди да признаят тази революционна идея. Те получават 
Нобелова награда за откритието, което променя финансовата математика, едва през 
1997. 
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Методи Монте Карло – изчисляване на относителната грешка 
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научен ръководител: доц. д-р Илияна Раева 
 

Abstract: Monte Carlo methods – calculating the relative error: Monte Carlo methods are 
computational algorithms that rely on repeated random sampling to obtain numerical results. With them we can 
always produce an approximation of a solution, but one can control the accuracy of this solution in terms of the 
probability error. These methods are the art of approximating an expectation by the sample mean of a function 
of simulated random variables. In order to obtain an estimation of the mathematical expectation of a random 
variable, it is necessary to make a number of independent tests, to find theirs average value. In this paper with 
the help of Monte Carlo methods we will show how to find the relative error and guarantee that the error is 
smaller than the given value with a certain probability. 

Key words: mathematical expectation, normal distribution, standard deviation, error function, random 
variable, absolute error, relative error, Matlab. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Методите Монте Карло са широк клас от алгоритми, които разчитат на 

повтарянето на случайни числени извадки за постигане на числов резултат. 
Основатели на метода се считат американските математици Стенли Уламовите, Джон 
фон Нойман и Никола „Метрополис“. Тези методи намират най-голямо приложение във 
физиката и математиката. Тяхното наименованието идва от използване им в ядрената 
физика за изследване на ядрени реакции през Втората Световна Война. Учените, които 
се занимавали с ядрени реакции използвали първият голям компютър. С помощта на 
методите, те успявали да моделират случайни траектории на неутроните през атомите 
на урановия заряд. С получените траектории, учените предвиждали дали веригите от 
реакции ще предизвикат атомна експлозия или ще се разбият. В този проект е 
използван не само първият голям компютър, а и теория на случайните траектории за 
получаване на вероятностни резултати на сложни физически проблеми. Проектът е 
носил името Монте Карло, заради славата на столицата на Монако като европейски 
център на хазарта. Факт е, че случайните числа са в основата нa метода, а рулетката 
е едно от най-лесните устройства за генериране на случайни числа [2].   

Монте Карло методите са използвани и в други области освен физиката и 
математиката. Те са широко разпространени в: 

 инженерните науки – за анализ на чувствителността и количествен анализ в 
процеса на проектиране; 

 компютърната графика – Path tracing, понякога наричан и Monte Carlo  Ray Tracing, 
за изобразяване на 3D сцена, чрез произволно проследяване на възможните 
пътища на светлината; 

 програмирането на изкуствен интелект за игри – използва се техника наречена 
търсене в дърво, полезна при намирането на най-добрия ход в играта; 

 решаване на интегрални уравнения – за изчисления, които произвеждат фото-
реалистични изображения във виртуални 3D модели, с приложение във видео 
игри, дизайн, архитектура и специални кино ефекти. 
Методите Монте Карло са представени от Мак Кракен, през 1995 година в 

списание Scientific American. Те са особено полезни за симулиране на явление със 
значителна несигурност във входовата информация и системи с голям на брой степени 
на свобода. По този начин можем да решаваме проблеми, които се определят 
вероятностно – задачи, при които да се направи физическият тест е невъзможно. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
При методите Монте Карло се изпълняват голям брой тестове и поради тази 

причина те се използват широко в статистиката, известни като методи на 
статистическите изследвания. Най-общо с тези методи се решава задачата за  

https://en.wikipedia.org/wiki/Computation
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_sampling
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намиране на стойността на определена величина „α“. Въвежда се случайната  
величина „Х“, за която математическото очакване е равно на „α“, т.е. „M(X)= α“ [1].  
За постигане на желаните резултати се провеждат „n“ на брой тестове, при което  се 
получават „n“ на брой възможни стойности за „X“. Тяхната средна стойност се 
изчислява по формулата: 

�̅� =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1                                                        (1) 

Приема се, че средната стойност е очакваната оценка. За всеки направен тест  се 
получават различни стойности на случайната величина, което означава, че се получава 
и различна средна стойност, и прогноза на математическото очакване.  

Важен за изследване е въпросът за допустимата грешка. Необходимо е 
допустимата грешка да се изследва за  всеки тест.  

Допустимата грешка обикновено се ограничава до намирането на горната граница 
„δ“ с определена вероятност „γ“, т.е.: 

 P(|X̅-α| ≤ δ) = γ                                                   (2) 

От казаното по-горе става ясно, че допустимата грешка в голяма степен зависи от броя 
на направените опити.  

Известни са няколко основни подхода за оценка на броя на тестовете. Ще 
разгледаме три от тях.  

Първи подход: 
Приема се, че случайната величина „X“ е разпределена нормално и средното 
квадратично отклонение (стандартно отклонение) – „σ“ е известно. При определена 
вероятност „γ“, горната граница на грешката се определя по формулата: 

δ =
𝑥𝜎

√𝑁
                                                             (3) 

където: 
N – брой направени тестове; 
x – стойност на аргумента на функцията на Лаплас или така нареченият интеграл на 
вероятностите; 
σ – стандартно отклонение; 

От формула (3) може да се намери броят тестове (опити). Едно изпълнение на 
интеграла на вероятностите (функция на Лаплас), има формата [1]: 

Φ(x) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−𝑡

2/2𝑑𝑡
𝑥

𝑜
                                           (4) 

Стойностите на „Φ(x)“ са дадени и представени в повечето учебници по теория 

на вероятностите и математическата статистика. В чуждестранната литература е 
разпространена така наречената функция на грешката – „error function“ или „erf“: 

erf(x) =
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑡

2
𝑑𝑡

𝑥

𝑜
                                                (5) 

Връзката между функция на грешката (5) и интеграла на вероятностите (4) се 
изразява във вида: 

Φ(x) = 0.5erf (𝑥/√2)                                                (6) 

Втори подход: 
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Приема се, че случайната променлива „X“ е разпределена нормално и нейното 
стандартно отклонение е неизвестно. В този случай, с определена вероятност „γ“, се 
изчислява горната граница на грешката по формулата: 

𝛿 =
𝑡𝛾𝑠

√𝑁
                                                             (7) 

където: 
N – брой направени тестове; 
s – коригирано стандартно отклонение; 

tγ - е представено в таблица, описана в [1]. 

В този случай, точният брой на тестовете, нужни за намирането на горната граница 
на грешката се определя по формула (7). 
 

Трети подход: 
Случайната величина „X“ е разпределена по закон, различен от нормалното 
разпределение. Тук при достатъчно голям брой тестове (n≥30), с вероятност 
приблизително равна на „γ“ (зададената вероятност), горната граница може да се 
изчисли по формула (3) ако стандартното отклонение е известно. Ако стандартното 
отклонение не е известно, то може да бъде заместено във формула (3) с неговата 
оценка – коригирано стандартно отклонение или да използваме формула (7). Колкото 
по-голям е броят на тестове, толкова по-малка ще е разликата в резултатите, които се 
получават от двете формули. 

 
ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА 

Да се приложи метода Монте Карло за изчисляване на лицето на кръг с радиус „r“ и с 

координати на центъра (𝒙𝟎, 𝒚𝟎). Ще приемем, че броят на тестовете е „N”. Да се изчисли 
допустимата грешка в зависимост от броя на направените опити. За да реализираме 
симулацията ще използваме програмна среда MATLAB. 

За да определим лицето на равнинна фигура я вписваме в друга фигура, лицето 
на която се изчислява по-лесно. Изчисляването на лицето на кръг може да бъде 
получено чрез изчисляване лицето на квадрат, в който е вписан кръгът.  
Избраният метод – Монте Карло за решаване на задачата, използва случайни 
генерирани равномерно разпределени числа. Тези числа представляват координатите 
на точки от дадените фигури, в случая - квадрата, в който е вписан кръгът. Лицето на 
квадрата „S” се изчислява с определен брой тестове „N“, от които „m” на брой резултати 
могат да бъдат в кръга или на неговата граница, на окръжността. Тогава площта на 
кръга „S0” ще се изчислява по формулата: 

𝑆0 =
𝑚

𝑁
∗ 𝑆 

където: 
N – брой на генерираните случайни числа, съответстващи на броя точки; 
m – брой на случайните числа (точки), които попадат в кръга. Границата на кръга – 
чието уравнение има вида: 

(𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2 = 𝑟2 
където: 

𝑥0, 𝑦0 – координати на центъра на кръга; 
x, y – текущи стойности на променливите; 
r – радиус на кръга. 
 

АЛГОРИТЪМ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧАТА 
С помощта на методите Монте Карло изчисляваме лицето на кръг за фиксирани 

стойности на променливите. Кръгът е с параметри: 𝑟 = 5 и координати на центъра на 
кръга 𝑥0 = 1 и 𝑦0 = 2.  

%%% Построяване на окръжността: 
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𝑡 = 0 ∶
𝑟

500
∶ 2 ∗ 𝑝𝑖; 

 𝑥 = 𝑟 ∗ cos(𝑡) + 𝑥0; 
𝑦 = 𝑟 ∗ sin(𝑡) + 𝑦0; 

𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑥, 𝑦,′ 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑤′, 2,′ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟′,′ 𝑟′) 
%%% Център на окръжността: 

𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑥0, 𝑦0,
′𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟′,′ 𝑜′,′𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟′,′ 𝑟′,′ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟′, ′𝑟′) 

%%% Описване на квадрат около окръжността: 

𝑙𝑖𝑛𝑒([𝑥0 − 𝑟, 𝑥0 + 𝑟], [𝑦0 + 𝑟, 𝑦0 + 𝑟],
′ 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠′,′−. ′) 

𝑙𝑖𝑛𝑒([𝑥0 − 𝑟, 𝑥0 + 𝑟], [𝑦0 − 𝑟, 𝑦0 − 𝑟],
′ 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠′,′−. ′) 

𝑙𝑖𝑛𝑒([𝑥0 + 𝑟, 𝑥0 + 𝑟], [𝑦0 − 𝑟, 𝑦0 + 𝑟],
′ 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠′,′−. ′) 

%%% Генериране на случайните числа по области, където броят на 

тестовете е:  

𝑁 = 500 
%%% Генериране на числа по хоризонталната страна на квадрата: 

𝑟𝑥 = min(𝑥) + (max(𝑥) − min(𝑥)) ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑁, 1) 
%%% Генериране на числа по вертикалната страна на квадрата: 

𝑟𝑦 = min(𝑦) + (max(𝑦) − min(𝑦)) ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑁, 1) 
%%% Ограждане на случайните числа в квадрата с кръг: 

𝑓𝑜𝑟 𝐽 = 1:𝑁 
𝑙𝑖𝑛𝑒 (𝑟𝑥(𝐽), 𝑟𝑦(𝐽),′𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟′,′ 𝑜′,′𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑠𝑖𝑧𝑒′, 2,′ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟′,′ 𝑘′,′𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟′,′ 𝑘′) 
𝑒𝑛𝑑 

%%% Преброяване на случайните числа, попадащи в кръга: 

𝑚 = 0 
𝑓𝑜𝑟 𝐽 = 1:𝑁 
𝑖𝑓 (𝑟𝑥(𝐽) − 𝑥0)

2 + (𝑟𝑦(𝐽) − 𝑦0)
2 ≤ 𝑟2 

𝑚 = 𝑚 + 1 
𝑒𝑛𝑑 
𝑒𝑛𝑑 

%%% Изчисляване лицето на квадрата: 

𝑆 = ((𝑥0 + 𝑟) − (𝑥0 − 𝑟))
2. 

%%% Изчисляване лицето на кръга: 

𝑆0 =
𝑚

𝑁
∗ 𝑆. 

 
След направените изчисления в резултат на алгоритъма, за лице на квадрата 

получаваме „𝑆 = 100𝑐𝑚2”,  за лице на кръга с помощта на метода Монте Карло „𝑆0 =
76𝑐𝑚2“ и лице на кръга чрез формулата: 

𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 𝜋 ∗ 𝑟
2, 

равно на 78.5398𝑐𝑚2. 
Относителната грешка представлява безмерна величина и се изразява в 

проценти. Тя се изчислява чрез формулата: 

𝛥�̃� = [
𝛼(�̃�)

|�̃�|
] ∗  100%, при �̃� ≠ 0. 
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Фигура. 1 

 
На фигура 1 е показано графично решението на задачата с MATLAB. След 

пресмятането на лицата, за относителната грешка получаваме: 
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑎𝑏𝑠((𝑆0 − 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)/𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) 

и тя е равна 3,23%. 
За да намалим относителната грешка, трябва да увеличим броят тестове  (опити) 

„N“. Колкото по-голям е той, толкова по-малка ще е относителната грешка. Ще заместим 
в кода „N“ да е равно на 5000 (10 пъти по-голям брой от първоначалния опит).  

 
Фигура. 2 
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На фигура 2 е показано графично решението на задачата с MATLAB при „N=5000“. 
След извършване на изчислителните пресмятания, за относителната грешка 
получаваме, че тя е равна на 0.05%. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящия доклад бе представено решението на задача за пресмятане на 

лицето на кръг по методите Монте Карло, прилагани за генериране на случайни числа. 
За приближено решение на поставената задача, кръгът е вписан в квадрат, като при 
всеки опит се изчислява относителната грешка. 

Съгласно по-горе посоченият метод са получени много голям брой програми, както 
и тяхното прилагане на набор от функции, съответстващи на формулата за намиране 
лицето на кръг. Представените Монте Карло методи използват алгоритми, които бяха 
ускорени, чрез използването на техника за увеличаване броя на тестовете (опитите). С 
извършването на тази симулация, можем да заключим, че тази техника ни беше 
необходима за ускоряването на степента на сближаване на Монте Карло алгоритмите 
и с нейна помощ успяхме да получим по-точна оценка с по-малка относителна грешка. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
[1] Гмурман В. Е., Теория вероятностей и математическая статистика, 

Высшая школа, @003. 479 ц. 9-е изд. 
[2] Петров Тодор, Метод Монте Карло и приложението му за оценка на 

надеждност и прогнозиране на рискове за безопасност, кат. РВ и ТБ при МГУ „СВ. 
Иван Рилски“ 

[3] Anderson Eric C., Monte Carlo Methods and Importance Sampling, Lecture Notes for 
Stat 578C, Statistical Genetics, 20 October 1999 

[4] Dimov Ivan, Advanced Monte Carlo Methods-Computational Challenges, Bulgarian 
Academy of Science. 

[5] Seydel Rüdiger, Course Notes on Computational Finance, Universität zu Köln, 
Mathematisches Institut, 2014.  
 

За контакти: 
Емил Ангелов Борисов, специалност Финансова математика, Факултет „Природни 

науки и образование“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, e-mail: 
e.a.borisow@abv.bg. 

Научен ръководител: доц. д-р Илияна Раева, катедра „Приложна математика и 
статистика“, Факултет „Природни науки и образование“, Русенски университет „Ангел 
Кънчев“, тел. 082 / 888 453, е-mail: iraeva@uni-ruse.bg. 

 
  

mailto:e.a.borisow@abv.bg
mailto:iraeva@uni-ruse.bg


РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’17 

- 84 - 

 

 
 Прилагане на метод Монте Карло в оценяването на Европейски 

опции 
 

Илона Калоева 
научен ръководител: проф. дтн Иван Димов 

 
 Abstract: Pricing of European options using method Monte Carlo: Nowadays derivatives trading 

takes manly position in the financial market. European option is one of the most common concluded deals. In 
these the random variables are numerous. In this case method Monte Carlo is very useful. This algorithm is a 
simulation that solves problems without the needed quantity of numerical data to be solved in the traditional 
way. Method Monte Carlo is always based on the statistic, which is very important in the economics. Its 
advantage is that it includes within itself all unaverage factors like political influence or natural disasters.  

Key words: method Monte Carlo, European option, pricing, simulation,  MATLAB 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Методът Монте Карло се прилага в редица научни проекти от различни 

направления. Той се използва при намирането на решение от най-високо ниво на 
точност, на посочен проблем, който има зададени множество входни данни (виж [5]). 
При метод Монте Карло генерираните случайни величини извършват един и същи 
процес многократно, докато бъде изведен нужния отговор. Първите белези на този 
похват са зародени още през 18-ти век в експеримента на Буфон, в който се определя 

на размера на числото  . В този опит се търси каква е вероятността игла, която се 
пуска много пъти от едно и също място, да попадне в кръстосана позиция спрямо 
ивиците изобразени на пода. Същинското развитие на метода започва през 
четиридесетте години на миналия век в областта на физиката, а по-късно и на 
инженерството. С напредването на технологичния свят, методът намира приложение 
във все повече сфери на изчислителната дейност.  

През 1977 г. Фелъм Бойл за първи път описва използването на метод Монте Карло 
в оценяването на Европейски опции. Днес този вид техника е сред необходимите във 
финансовата математиката, замествайски обширните аналитични пресмятания с по-
синтезиран подход [1]. Оттогава се появяват и други значими публикации, в насока 
анализ на финансовите пазари - Хъл и Уайт (1987), Джонсън и Шано (1987), Скот (1987), 
Фиглевски (1992), Ван Рой (2001). MATLAB (MatrixLaboratory) е сред най-използваните 
програми за прилагането на Монте Карло техниката. Европейските опции могат да 
бъдат нагледен модел за използването на метода в различни изчислителни процеси. 
Оценяването на дериватите може да бъде постигнато чрез симулационен процес. От 
Монте Карло начина за действие предстои да бъдат изведени важни изводи, 
необходими за решаването на еднотипни задачи. Успоредно с ползите от метода, 
биват наблюдавани и някои особености свързани с голямата вариация и скоростта на 
пресмятане при по-многослойни задачи.  

Апроксимацията представлява система за решаване на задачи, която открива 
най-близкия до верния отговор, търсещ се в конкретното условие. Методът Монте 
Карло се базира именно на този похват. При него голямо значение оказват 
статистическите извадки, отнасящи се за посочения вид задача. Те определят 
основния път, по който да се извършви изчислителната операция. Същината на метода 
е намирането на решение на даден проблем, използвайки параметри, близки до тези 
на друга подобна задача [6]. Входните данни, които се задават, са най-често 
използваните при търсенето на сходен вид проблем. Може да се каже, че методът 
имитира даден модел на решение. Монте Карло методът е евристичен, тоест от него 
могат да бъдат изведени хипотези. Той има симулационен характер [3]. При него 
степените на свобода са много високи, тъй като на разположение са голям брой 
случайни величини. Това налага многократното извършване на един и същи процес, 
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чиито повторения имат за цел грешката да бъде минимизира, а точността на решение 
да се увеличи.  

Монте Карло методът се използва в финансите с цел управление и анализ на 
портфейлите. Чрез симулационният метод могат да бъдат определяни цените, риска и 
печалбата на различни видове сделки и инвестиции, като се вземат под внимание 
обстоятелствата, отразяващи се на финансовата борса. Идеята на метода е да 
симулира много на брой ценови пътеки, които отразяват случайно движение. За всяка 
от пътеките се пресмята функцията на печалба и съответното математическото 
очакване. Премиумът на опцията се намира чрез дисконтиране и определянето на 
доверителен интервал за средната стойност от всички симулирани ценови пътеки. За 
разлика от моделите на Блак-Шолс и Мертон, Монте Карло методът се счита за 
всеобхватен от иконимическа гледна точка, тъй като при него симулацията на цената 
на разглеждания актив не зависи от вида на интервала, в който е дефинирана. За 
разлика от методите с определени граници, няма значение дали интервала е отворен 
или затвотворен, нито неговата крайност или липса на такава. Това не оказва влияние 
върху точността и времето на метода Монте Карло. При него значима е цената на 
актива само в началния момент на сделката.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Методът Монте Карло е сред предпочитаните при изследването на опции. 

Европейските опции са много разпространени във финансовия пазар. Този вид сделка 
представлява договор , който дава право на купувача, но не и задължението, да купи 
(call option) или продаде (put option) определен актив на дадена цена (премиум), в точно 
посочен падеж [2]. Продавачът, в този случай, е длъжен да изпълни задълженията си 
по опцията, ако купувачът го изиска, за което получава премия.  При търговията с 
Европейски опции важно значение оказва стойността на актива в страйковия момент 
от договора. Това определя както цената на сделката, така и риска от загуба за 
инвеститорите. При този вид опции активът може да е валута, суровина или акция. 
Всички те са подвластни на икономически, природни или други косвени условия. От 
значение е също и решението на купувача, дали ще продаде или купи актива. Тук Монте 
Карло методът може да бъде много полезен, съчетавайки всички тези първични и 
вторични фактори, определящи печалбата от сделката. При оценяване на Европейски 
опции, най-напред се генерира голям брой случайни ценови пътеки, всяка от която е 
съобразена с определено външно влияние. Следващата стъпка, в прилагането на 
метода Монте Карло, е изчисляването на стойността на упражнение на опцията - payoff 
за всеки от генерираните пътища. След това тези стойности на отплата се осредняват 
и дисконтират според днешна дата. Полученият резултат е стойността на съответната 
опция.  

Оценяването на Европейски кол опции се решава аналитично в четири етапа: 
● Първи етап: Прилагаме модела на Блак-Шолс  

V ( S0, 0 ) = e−rT Ê ( V (ST , T ) )                      

V е премиума на дадената опция в настоящия момент t=0 
S0  е началната цена на опцията 
ST е цената на опцията в момента на падежа 
r е лихвен процент 
T е момента на падежа 

�̂� е очакването спрямо риска за неутрална мярка 
● Втори етап: Добавяме метода Монте Карло, като пресмятаме функцията на 

печалба 

V ( S, T ) = max ( S0  e
(r−

1

2
 σ2) T+σ ɛ √T, 0 )     

σ е волативност, с винаги положителна стойност 
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ɛ е случайно число, генерирано от стандартно нормално разпределение със 

средна стойност = 0 и дисперсия = 1 

● Трети етап: Дисконтираме функцията на печалба с множител 𝑒𝑟𝑇 

V ( S0, 0 ) = erT ( max ( S0 e
(r−

1

2
σ2)T+σ ɛ √T

, 0 ) )       
● Четвърти етап: Пресмятаме доверителния интервал за стойностите на премиума 
 

Нека разгледаме оценяването на Европейска кол опция чрез метод Монте Карло, 
прилагайки го в задача, чието условие е следното: 

Имаме Европейка кол опция със страйкова цена 40 евро. Настоящата цена на 
актива е 40 евро. Падежът на опцията е една година. Лихвеният процент е 8%, 
образуван на годишна база, волативност 10% годишно. Движението на цената на 
разглеждания актив се описва от модела на Мертон с параметър λ = 5 (интензитета на 
скоковете за единица време) [6]. 

Решаваме задачата чрез въвеждане на функция в програма MATLAB, която 
намира първоначалната цена на опцията и доверителния интервал, чиито граници 
определят стандартната грешка. Входните данни, които използваме са: 

S0 – начална цена на Европейската кол опция 
K – цената на опцията в момента на падежа 
T – момент на падежа 
r – годишен лихвен процент 
sigma – годишна волативност 
lambda – параметър за интензитета на скоковете 
Nsteps – броя на ценовите пътеки 
NRepl – броя на повторенията на функцията 
 

function [Price, CI] = AssetJump(S0, K, T, r, sigma, lambda, Nsteps, 

NRepl) 

Gamma = 0;  

Delta = 0.3; 

Gamma1 = Gamma-0.5*Delta^2; 

kappa = exp(Gamma) - 1; 

% Gamma, Delta, kappa – параметри на Поасоново разпределение, описващи         

чувствителността 

dt = T/Nsteps; % времева стъпка 

         for i = 1:Nsteps+1 

              t(i) = (i-1)*dt; 

         end 

      sum = 0; % нулева стойност за сумиране на печалби 

        sum1=0; 

        SPaths=zeros(Nsteps+1,NRepl); % начална матрица 

[Nrepl×(1+Nsteps)] на ценовите пътеки 

        Dpayoff1=zeros(1,NRepl); % Премиум; Dpayoff(i) = max(K - 

SPaths(Nsteps+1,i)) 

alpha=0; 

alpha1=0; 

         for i = 1 : NRepl 

             % Начална цена на актива за всяка симулация 

             SPaths(1,i) = S0; 

                for j = 2:Nsteps+1 

                   % Генериране на случайните числа чрез Нормално 

разпределение 

                   deviate = normrnd(0,1); 
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                  % Генериране на случайни числа чрез Поасоново 

разпределение 

                   temp = poissrnd(lambda*dt); 

                   TJS = 0; 

                  for k = 1:temp 

            JS = normrnd(Gamma1,Delta); 

            TJS = TJS + JS; 

                    end 

             SPaths(j,i)=SPaths(j-1,i)*exp((r-lambda*kappа-

0.5*sigma^2)*dt+sigma*sqrt(dt)*deviate+TJS); 

           end 

           % Функция на печалба за пут и кол опция съответно  

           payoff1 = max(K - SPaths(Nsteps+1,i), 0); % пут 

           payoff = max(SPaths(Nsteps+1,i) - K, 0); % кол 

             

           Dpayoff1(i) = max(SPaths(Nsteps+1,i) - K, 0); 

           alpha = alpha+(payoff-alpha)/i; 

           alpha1 = alpha1 + (payoff1-alpha1)/i; 

   end 

  % Пресмятане на премиумите на кол и пут опции, чрез дисконтиране 

на очакваната цена 

   Euro_Put_Value = exp(-r*T)*(alpha1) 

   Euro_Call_Value = exp(-r*T)*(alpha0) 

   Euro_Call_Value-Euro_Put_Value - S0 + K*exp(-r*T) 

           % Пресмятане на премиумите на кол и пут опции чрез 

вградената функция           normfit(x).CI е 95% доверителен 

интервал за премиума на Европейска пут опция като    се пресмята 

чрез [Price,VarPrice,CI]=normfit(exp(-r*T)*Dpayoff); 

           [Price,sigma,CI]=normfit(exp(-r*T)*Dpayoff1);  

     end 

% Извикване функцията със стойностите от условието  

% [Price, CI] = AssetJump(40, 40, 1, 0.08, 0.1, 5, 10, 1000)  

 

Изходните данни, които получаваме са съответно: 
Euro_Put_Value = 11.9792 

Euro_Call_Value = 8.4526 

ans = 0.145 % пут-кол паритет 

CI =(10.4995, 11.0536) %доверителен интервал 

 
За стандартната грешка  получаваме 

2771.0
2

4995.100536.11



 , 

където 11.0536 и 10.4995 са границите на доверителния интервал, който получихме. С 
неговото свиване, намалява и стойността на стандартната грешка. Колкото по-малка е 
тя, толково по-голямо е нивото на точност. Нейното минимизиране се постига чрез 
увеличаване на броя на ценовите пътеки.  
 

Нека погледнем още един пример за прилагането на метода при оценяването на 
Европейски опции. Имаме следната задача:  

Нека имаме инвеститор, който купува Еропейска пут опция, даваща правото му да 
продава 400 дяла Vodafone със страйкова цена 100€. Нека настоящата цена на актива 
е 95€, падежът на опцията е два месеца и премиумът на опцията да бъде 8€ за 1 дял.  

Страйковата цена е K =100 . Първоначалната инвестиция е 400×8 = 3200€. 
Опцията ще бъде упражнена, само ако цената на актива  ST е под 100€ в датата на 
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падежа T , т.е. ST < 100. Ако  ST= 75€, то 400 × 75 = 30 000€ и продаването на дяловете 
на цена от 100€ всеки, води до печалба 25€ на дял, или 400 × 25 = 10 000€ обща 
печалба. Чистата печалба е 10 000 − 3200 = 6800€, като вземем предвид разходите по 
сделката от 400 × 8 = 3200€. Но ако крайната цена на актива е повече от 100€, т.е. ST 
>100 , няма гаранция, че инвеститорът ще спечели, т.е. пут опцията е без стойност и 
инвеститорът може да загуби 3200€.  

 
Въвеждаме данните  в MATLAB и правим код, изчисляващ цената на дадената 

опция. 
% Програма за пресмятане на печалбата от пут  опция спрямо крайната 

цена на дадения актив 

K=100; % страйкова цена 

npunti=1000;   

ds=120/npunti;  

S=ds*(1:npunti);   

V0=zeros(npunti,1);  

V1=zeros(npunti,1);  

V2=zeros(npunti,1); 

for j=1:npunti 

    if S(j) < K  

        V0(j)=92-S(j);  

     end 

    if S(j)>=K 

        V0(j)=-8; 

    end 

end 

for j=1:npunti  

    if S(j) < K 

        V2(j)=100-S(j); 

    end  

    if S(j)>=K 

        V2(j)=0; 

    end 

end  

subplot(121), 

plot(S', V2, 'b-'), 

xlabel('Крайна цена на актива'), 

ylabel('Печалба') 

subplot(122), 

plot(S',V0,'b-',S',V1,'k-'), 

box off 

xlabel('Крайна цена на актива'),  

ylabel('Печалба') 

 
Получените резултати се описват чрез стойностите, отбелязани на графиката. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Монте Карло методът е една от най-подходящите техники за оценяване на 

Европейски опции. При него са взети под внимание както данни от статистиката, така и 
възможностите за  настъпване на неблагоприятни събития. Многократното повторение 
на процеса допринася за увеличаването на точността на решението. Европейските 
опции, като съществена част от дериватните инструменти на  постоянно променящата 
се финансова борса, имат нужда точно от такъв вид подход. Методът Монте Карло все 
още има своите недостатъци, породени основно от огромното количество 
изчислителни пътеки, но с напредването на технологичния свят се появяват 
компютърни програми като MATLAB, Excel и C++, които улесняват прилагането му в 
оценяването на опции. В бъдеще предстои експериментът Монте Карло да претърпи 
своето развитие, навлизайки в нови сфери на изчислителната дейност. 
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Смяна на вероятностната мярка и мярка неутрализираща риска 

при симулиране на ценови пътеки на финансов актив 
 

Наталия Кирова 
научен ръководител: ас. Елица Раева 

 
Abstract: Change of probability measure and risk neutralization measure when simulating price 

paths of a financial asset: This article defines stochastic differential equations in Viner's process in order to 
build the idea of changing the probability measure and Girzanov's theorem. An example of Girson's Theory of 
Modeling an Asset Price Model of an option, calculated using the Black-Scholes formula, is considered. We 
present a brief realization of the result of the application of Girsanov's formula. As a result, the risk-neutralizing 
measure is defined in the process under consideration. 

Key words: Stochastic processes, Stochastic differential equations, Brownian motion, Girsanov theorem 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
С увеличаване интереса към изучаването на явления със стохастичен характер, 

се засилва и приложението на случайните процеси в редица области от науката и 
практиката, като физика, астрономия, икономика, механика, генетика, финансова 
математика и др. Основен апарат, който служи за определяне на характеристиките на 
даден случаен процес се явяват стохастичните диференециални уравнения (СДУ). СДУ 
представляват диференциални уравнения, чиито диференциал се явява стохастичен 
процес. Случайните процеси се характеризират чрез разпределението на съответна 
случайна величина, дефинирана в дадено вероятностно пространство. Решението на 
дадено СДУ е случайна функция, дефинирана в същото вероятностно пространство. 
Аналогично на ДУ, може да се разглежда СДУ като описание на движение, 
притежаващо скорост. 

При обикновените СДУ, една от променливите се явява случаен бял шум, което 
предполага разглеждането на стандартен Винеров процес. От друга страна 
характеристиките на Винеровия процес спомагат за широкото приложение на СДУ във 
финансовата сфера. За решението на един от важните проблеми във финансите, като 
например поведението на цена на акциите в различни финансови инструменти се 
моделира чрез СДУ и съответния Винеров процес. В практиката обаче, не винаги тези 
цени следват стандартния Винеров процес. Така при наличие на значимо отместване 
от средната стойност, или т. нар. drift, до решение на проблема може да се достигне 
чрез използване Теорема на Гирсанов, която се позовава на смяна на вероятностната 
мярка чрез производната на Радон-Никодим, [3].  

В настоящата статия ще се дефинират СДУ по Винеров процес с цел изграждане 
на идеята за смяна на вероятностната мярка и теорема на Гирсанов. Ще бъде 
разгледан пример за приложение на Теорема на Гирсанов за моделиране на цена на 
актив на опция, пресметната чрез формулата Black – Scholes, [1]. Представена е кратка 
реализация на резултата от прилагането на формулата на Гирсанов, [4]. В резултат ще 
бъде дефинирана мярката, неутрализираща риска при разглеждания процес.  

 
СТОХАСТИЧНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ 
Нека цената на един актив към дадена бъдеща дата е случайна променлива, която 

зависи от фактори, определящи икономическото състоянието на тази дата. Чрез 
сумиране на редица случайни величини, отговарящи на стойността на цената на актива 
в различни моменти във времето, се изгражда стохастичен процес. На практика, 
интерес представлява не само статичното ниво на цената на активите в даден момент 
t, но също така и на динамиката която води до там.  

Нека Винеровият процес  𝑊 = (𝑊𝑡; 𝐹𝑡)𝑡≥0  е дефиниран във вероятностното 

пространство (Ω,F,F,P), където 𝑎 = 𝑎(𝑡; 𝑥)  и  𝜎 = 𝜎(𝑡; 𝑥)  са измерими функции, т.е. 
удовлетворяват условието: 
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                                                     𝑃 (∫|𝑎𝑠(𝜔)|𝑑𝑠 < ∞

𝑡

0

) = 1,      𝑡 ≥ 0                                                (1) 

Тогава казваме, че СДУ  

𝑑𝑋𝑡 = 𝑎(𝑡, 𝑋𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑡, 𝑋𝑡)𝑑𝑊𝑡, 
с 𝐹0 - измерима начална стойност, 𝑋0- има единствено непрекъснато решение 𝑋 =

(𝑋𝑡)𝑡≥0 , ако за всяко  𝑡 > 0 са изпълнени следните условия: 
1.  𝑋𝑡 са F- измерими; 

2.  𝑃 (∫ |𝑎(𝑠, 𝑋𝑠)|
𝑡

0
𝑑𝑠 < ∞) = 1; 

3.  Р(∫ 𝜎2
𝑡

0
(𝑠, 𝑋𝑠)𝑑𝑠 < ∞) = 1 ; 

4.  𝑋𝑡 = 𝑋0 + ∫ 𝑎(𝑠, 𝑋𝑠
𝑡

0
)𝑑𝑠 + ∫ 𝜎(𝑠, 𝑋𝑠

𝑡

0
)𝑑𝑊𝑠 

Така дефинираните процеси представляват вид процеси на Ито, които се наричат 
дифузионни. Следващат теорема позволява достигането на решение в общ вид на 
някои типове СУ и е от съществено значение за моделирането на стохастични процеси 
за редица цели. 

 

Теорема: Нека 𝑇 > 0 и измеримите функции 𝑎(𝑡, 𝑥) и 𝜎(𝑡, 𝑥) удовлетворяват 
условието на Липшиц 

|𝑎(𝑡, 𝑥) − 𝑎(𝑡, 𝑦)| + |𝜎(𝑡, 𝑥) − 𝜎(𝑡, 𝑦)| ≤ 𝐶|𝑥 − 𝑦| 
за някоя константа C и условието за линейно нарастване. 

|𝑎(𝑡, 𝑥)| + |𝜎(𝑡, 𝑥)| ≤ 𝐷(1 + |𝑥|) 
за някоя константа D. Нека X0 e F0 - измерима случайна величина,независима от 

Винеровия процес 𝑊𝑡 и такава че 𝐸|𝑋0|
2 < ∞  . Тогава стохастичното диференциално 

уравнение има единствено непрекъснато решение 𝑋 = (𝑋𝑡, 𝐹𝑡) и  

Е [∫ |𝑋𝑡|
2

𝑇

0

𝑑𝑡] < ∞ 

Не всички СДУ притежават силно решение в явен вид. Пример за уравнения, за 
които може да се представи решение в явен вид са линейните СДУ от вида: 

𝑑𝑋𝑡 = (𝛼𝑡 + 𝛽𝑡𝑋𝑡)𝑑𝑡 + (𝛾𝑡 + 𝛿𝑡𝑋𝑡)𝑑𝑊𝑡                                              (2) 
 
Има няколко частни случая, които имат широко разпространение. Такива са 

Винеровия процес, геометричното Брауново движение, процес на Орнщайн – Уленбек 
и модел на Васичек за лихвения процент. [2] 

Решението на (2) може да бъде изведено чрез формулата на Ито [1] по следния 
начин. Търсеното решение е от вида  

𝑋𝑡 = Ф𝑡𝑉𝑡 
където 

𝑑Ф𝑡 = 𝛽𝑡Ф𝑡𝑑𝑡 + 𝛿𝑡Ф𝑡𝑑𝑊𝑡,     Ф0 = 1 
𝑑𝑉𝑡 = 𝑎𝑡𝑑𝑡 + 𝑏𝑡𝑑𝑊𝑡,     𝑉0 = 𝑋0 

По формулата на Ито се получава: 

𝑑𝑋𝑡 = 𝑑(Ф𝑡𝑉𝑡) = Ф𝑡𝑑𝑉𝑡 + 𝑉𝑡𝑑Ф𝑡 + 𝑑‹Ф, 𝑉› = 

= Ф𝑡(а𝑡𝑑𝑡 + 𝑏𝑡𝑑𝑊𝑡) + 𝑉𝑡(𝛽𝑡Ф𝑡𝑑𝑡 + 𝛿𝑡Ф𝑡𝑑𝑊𝑡) + Ф𝑡𝛿𝑡𝑏𝑡𝑑𝑡. 
След приравняване на коефициентите с тези от уравнение (2) се получава 

а𝑡Ф𝑡 + 𝛽𝑡Ф𝑡𝑉𝑡 +Ф𝑡𝛿𝑡𝑏𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽𝑡𝑋𝑡 
𝑏𝑡Ф𝑡 + 𝑉𝑡𝛿𝑡Ф𝑡 = 𝛾𝑡 + 𝛿𝑡𝑋𝑡 

Горните равенства са в сила при  

а𝑡 =
𝛼𝑡−𝛿𝑡𝛾𝑡

Ф𝑡
  и  𝑏𝑡 =

𝛾𝑡

Ф𝑡
 

Така  
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𝑉𝑡 = 𝑉0 +∫
𝛼𝑠 − 𝛿𝑠𝛾𝑠
Ф𝑠

𝑡

0

𝑑𝑠 +∫
𝛾𝑠
Ф𝑠

𝑡

0

𝑑𝑊𝑠 

А Ф𝑡 приема вида  

Ф𝑡 = exp {∫ (𝛽𝑠 −
1

2

𝑡

0

𝛿𝑠
2)𝑑𝑠 + ∫ 𝛿𝑠𝑑

𝑡

0

𝑊𝑠 } 

Известната за теория на вероятностите, теорема на Гирсанов описва динамиката 
на стохастичните процеси, когато се налага смяна на вероятностна мярка. Този 
резултат е важна част от теорията на стохастичните процеси, тъй като позволява смяна 
на дадена вероятностна мярка Q относно нова мярката Р (Q<<P). 

Теоремата на Гирсанов може да бъде разгледана като следствие на теоремата на 
Радон-Никодим, която ни дава следния резултат. 

 
Теорема (Радон-Никодим): Нека вероятностната мярка Q е абсолютно 

непрекъсната относно мярката P (Q<<P). Тогава съществува случайна величина 𝑍 ≥ 0,  
такава че 𝐸𝑝𝑍 = 1 и  

𝑄(𝐴) = ∫ 𝑍𝑑𝑃
𝐴

                                                                         (3) 

за произволно 𝐴 ∈ 𝐹.  Освен това, случайната величина Z е P-п.с. единствена. 
В сила е и твърденитето в обратна посока - ако съществува Z с горните свойства 

и Q е определена от горното уравнение, то Q е вероятностна мярка и Q<<P. 
Случайната величина Z се нарича производна на Радон –Никодим на мярката Q 

относно P и се означава 𝑍 =
𝑑𝑄

𝑑𝑃
. 

От (3) следва че : 

Е𝑄(𝑋𝑇) = 𝐸𝑃(
𝑑𝑄

𝑑𝑃
𝑋𝑇) 

Е𝑄(𝑋𝑡|𝐹𝑠) = 𝑍𝑠
−1𝐸𝑃(𝑍𝑡𝑋𝑡|𝐹𝑠) , 𝑠 ≤ 𝑡 

където 𝑍𝑡 = 𝐸𝑃(
𝑑𝑄

𝑑𝑃
|𝐹𝑡) и 𝑋𝑡 е съгласуван с 𝐹𝑡. 

Нека процесът 𝑋 = (𝑋𝑡, 𝐹𝑡) 𝑡≥0 , е процес на Ито, удовлетворяващ условие (1) и нека 

ā = (𝑎�̅�(𝜔), 𝐹𝑡) 𝑡≥0  е друг процес, такъв, че 

𝑃(∫ (𝑎𝑠̅̅ ̅(𝜔) − 𝑎𝑠(𝜔))
2𝑑𝑠 < ∞) = 1

𝑡

0
 ,   𝑡 ≥ 0 

тогава съществува добре дефиниран процес 𝑍 = (𝑋𝑡, 𝐹𝑡) 𝑡≥0  от вида  

                       𝑍𝑡 = exp {∫(𝑎𝑠̅̅ ̅ − 𝑎𝑠)

𝑡

0

𝑑𝑊𝑠 −
1

2
∫(𝑎𝑠̅̅ ̅ − 𝑎𝑠)

2𝑑𝑠

𝑡

0

}                                  (4) 

Може да се покаже, че процесът 𝑍𝑡 е неотрицателен локален мартингал. 

Ако 𝐸𝑍∞ = 1, то това условие е еквивалентно на равномерна интегрируемост на 
{𝑍𝑡 , 𝑡 ≥ 0}.Тогава може да се дефинира друга вероятностна мярка Q на (Ω,F) чрез 

𝑑𝑄 = 𝑍𝑑𝑃. 
Позовавайки се на този резултат, Теоремата на Гирсанов гласи, че  процесът �̅� =

( 𝑊𝑡,̅̅ ̅̅  𝐹𝑡)𝑡≥0, изразен като  

 �̅̅̅̅�𝑡 = 𝑊𝑡 −∫ (𝑎𝑠̅̅ ̅ − 𝑎𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0

 

е стандартен Винеров процес относно новата мярка Q и 

𝑑𝑋𝑡 = 𝑎�̅�(𝜔)𝑑𝑡 + 𝑑 �̅�𝑡 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРЕМАТА НА ГИРСАНОВ ЗА ГЕОМЕТРИЧНОТО 

БРАУНОВО ДВИЖЕНИЕ 
Основното отличително свойство на Брауновото движение е, че за малък период 

от време цената на дадения актив не се изменят рязко. Нека цената на актив е 
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моделирана чрез случаен процес, който следва геометрично Брауново движение с 
волатилност 10% годишно при лихва 8%. Разглежданата опция е с период от 12 
месеца. За илюстрация на резултата от теоремата на Гирсанов за смяна на 
вероятностна мярка, може да се разгледа симулация на ценови пътеки 
имплементирана на софтуера MATLAB при следните параметри: 

NRepl = 20 - брой на ценовите пътеки; 
r = 0,08 - безрисковия лихвен процент; 
s = 0,1 - волатилност; 
T = 1 - едногодишен период, т.е. времето до падежа на опцията; 
NSteps = 100 - брой междинни времеви моменти, използвани при симулацията. 
 
Реализация на MATLAB:  

NRepl = 20;  
NSteps = 100; 
T = 1; 
S0 = 40; 
drift = 0.08; 
sigma = 0.1; 
dt = T/NSteps; 
nudt = 0.5*sigma^2*dt;  
sidt = sigma*sqrt(dt); 
Increments = nudt + sidt*randn(NRepl, NSteps); 
LogPaths = cumsum([log(S0)*ones(NRepl, 1), Increments], 2); 
SPaths = exp(LogPaths); 
for j = 1 : NSteps + 1 
    t(j) = (j - 1)*dt; 
end 
%Симулиране на ценови пътеки с изместване (drift) 
r = (drift - 0.5*sigma^2)*dt; %0.3; 
stdBM = 0.5*sqrt(dt); 
BM = r + randn(NRepl, NSteps);  
Increments2 = r + stdBM*randn(NRepl, NSteps);  
LogPaths2 = cumsum([log(S0)*ones(NRepl, 1), Increments2], 2); 
SPaths2 = exp(LogPaths2); 
%Симулиране на ценови пътеки с изместване чрез смяна на 

вероятностната мярка 
BM2 = r*(r/stdBM) - BM*(r/stdBM) - 1/2*(r/stdBM)^2; 
Increments3 = r*(r/stdBM) - BM*(r/stdBM) - 1/2*(r/stdBM)*stdBM^2;  
LogPaths3 = cumsum([log(S0)*ones(NRepl, 1), Increments3], 2); 
SPaths3 = exp(LogPaths3); 
figure; 
plot(t, SPaths) 
title('Ценови пътеки, симулирани чрез геометрично Брауново 

движение') 
figure; 
plot(t, SPaths2) 
title('Ценови пътеки, симулирани чрез геометрично Брауново движение 

с изместване') 
figure; 
plot(t, SPaths3) 
title('Ценови пътеки, симулирани чрез геометрично Брауново движение 

с изместване след прилагане на Теорема на Гирсанов') 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’17 

- 94 - 

 

 
 
На горните графики са показани симулациите на три процеса - цената на финансовия 
актив по формулата на Black-Scholes при геометрично брауново движение без 
изместване; аналогично зададен процес, но при наличие на изместване и  на третата 
графика е показан ефекта върху поведението на процеса след прилагането на 
производната на Радон-никодим. Очевидно на втората графика се забелязва 
значително увеличаване на волатилността и изместване на стойнсотите в положителна 
посока. Интервалът, който е необходим за обхващане на стойностите на цените в този 
случай е от 0 до 150 единици, докато при стандартния процес, този интервал е с 
дължина 25. На третата графика отново се редуцира волатилността на очакваните 
стойности на цената на актива. 

 
МЯРКА, НЕУТРАЛИЗИРАЩА РИСКА 
Върху стохастичния базис (Ω,F,F,P) се дефинира нова вероятностна мярка Q, 

определена върху Ft чрез  

𝑑𝑄𝑡 = 𝑍𝑡𝑑𝑃𝑡, 
където  

𝑍𝑡 = exp {−
𝜇 − r

𝜎
𝑊𝑡 −

1

2
(
𝜇 − r

𝜎
)2𝑡} 

От теоремата на Гирсанов следва, че 𝑍𝑡(𝜔) ≥ 0 и 𝐸𝑍𝑡 = 1. Следователно мярката 

Q определена от първото уравнение е добре дефинирана и случайния процес �̅̅̅̅�𝑡 =

𝑊𝑡 +
𝜇−r

𝜎
𝑡 е Винеров процес относно новата мярка Q.  

При 𝜇 = 𝑟, 𝑍𝑡 = 1 уравнението, описващо цената на рисковия актив St(𝜇) относно 
новата мярка Q има следния вид 

𝑑𝑆𝑡(𝜇) = 𝑆𝑡(𝜇)(𝑟𝑑𝑡 + 𝜎𝑑 �̅̅̅̅�𝑡) 
От тук се вижда, че  

(𝑆(𝜇), 𝑄) = (𝑆(𝑟), 𝑃), 
т.е. при произволно реално 𝜇 вероятностните свойства на процеса S(𝜇) относно 

мярката Q са същите както свойствата на процеса S(r) относно началната мярка P .  

Нека 𝑆�̅� =
𝑆𝑡

𝐵𝑡
, 𝑡 ≥ 0 е дисконтираната цена на St . 

С помощта на формулата на Ито се намира уравнението за 𝑆�̅� относно мярката P. 
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𝑑𝑆�̅� = 𝑆�̅�[(𝜇 − 𝑟)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡], 𝑆0̅ = 𝑆                                    (5) 
Относно мярката Q уравнението приема вида  

                                                 𝑑𝑆�̅� = 𝑆�̅�𝜎𝑑�̅�𝑡,                           𝑆0̅ = 𝑆 

                𝑆�̅� = 𝑆𝑒𝑥𝑝 {𝜎�̅�𝑡 −
𝜎2

2
𝑡}                                                                (6) 

Така дисконтираният рисков актив е мартингал относно новата вероятностна 
мярка Q. От тук, мярката Q се нарича мартингална мярка, или мярка неутрализираща 

риска. Величината 
𝜇−r

𝜎
 се нарича цена на риска.  

 
ИЗВОДИ 
В настоящата статия са дефинирани някои от най-често приложимите СДУ, а 

именно дифузионните процеси. Като най-ярки примери за такъв тип процеси бяха 
отразени Геометричното брауново движение, процес на Орнщейн-Уленбек и модел на 
Vasicek за лихвения процент. При определянето на поведението на цена на финансов 
актив и теоремата на Гирсанов, в основата на която е заложена теоремата на Радон-
Никодим е разгледан конкретен пример за формулата на Black-Scholes в случай на 
геометрично брауново движение. Графиките, които ислюстрират поведението на 
симулирания процес, ясно показват резултата от смяната на вероятностната мярка. 
След прилагане на (4), даденият процес с положтелно изместване (drift) се 
трансформира в процес със стандартно поведение и значително редуцирани 
амплитуди във волатилността, което позволява прилагането на стандартни методи за 
оценка и анализ на процеса.  

Като допълнение е представен и използваният в имплементацията резултат от (5) 
и (6) за мярка, неутрализираща риска. 
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Банковият кредит - разновидности и характеристики 

 
Юнай Юмер 

научен ръководител: доц. д-р инж. Светлана Стефанова  
 

Abstract: Bank loan – varieties and characteristics: Bank lending plays an important role in everyone’s 
life so far. It influences people’s and companies’ spending and investments. The paper aims to acquaint the 
audience with the types of bank loans. Various forms are presented with their characteristics to make sure the 
types can easily be differed. Depending on the need, financial culture or expert consultation is important in order 
to select the right type of financing. 

Key words: bank loans, credit, bank, clients. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Кредитирането е белег на развитието на всяка икономика, както и на сигурността 

в обозримо бъдеще. Само при стабилна икономическа и политическа среда, 
потребителите биха се чувствали сигурни да правят инвестиции и да се разрастват. 
Важен момент е, потребителите реално да оценят възможностите си за предел на 
кредитна задлъжнялост, както и реалната нужда от поемане на нови кредитни 
задължения. Тук е мястото на финансовите институции да не се възползват от 
клиентите си, а да ги посъветват и насочат.  

Съвременният кредит съществува в няколко специфични форми. Две от тях 
основни, а останалите – производни [1]. Банковият кредит е една от основните форми 
наред с търговския.  Представлява  заем, отпуснат от банка с конкретна цел при 
договорена лихва, обезпечение и определен период за неговото погасяване. Появява 
се с настъпването на Капитализма и възникването на банките и банковото дело. Новото 
и различното за този вид кредит е, че той е в парична форма. Кредитор е банката, а 
кредитополучатели могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Широкото 
си разпространение банковите кредити дължат на високата ефективност и бързина. 
Банковите кредити са един от базовите инструменти на финансовата и паричната 
политика.Тяхното анализиране и използване обаче е немислимо без познаването на 
разновидностите и особеностите на банковото кредитиране [4].  
 

ИЗЛОЖЕНИЕ  
Банковите кредити нямат единна класификация в съвременната икономическа 

литература. Могат да се класифицират по различни критерии като цел,  срок, 
обезпеченост, начин на предоставяне, начин на погасяване и други.  

 
СРОК 
Според срока на ползване и издължаване банковите кредити биват краткосрочни 

и дългосрочни. 
Краткосрочните кредити са със срок до 1 година и са най-често срещаната форма 

на банковия кредит. Служат като източник за формиране на оборотния капитал на 
банковите клиенти. Характеризират се с относително ниска степен на риск, поради 
което е възможно тяхното отпускане и като бланкови [5]. Съществуват различни видове 
краткосрочни кредити. 

 
Първият, появил се исторически, е сконтовият кредит. Възникнал е на основата 

на стоковия кредит. Банката предоставя на своите клиенти ликвидни средства срещу 
залог или изкупуване на полици и други ценни книжа(записи на заповед, менителници 
и др.). Величината на сконтовия заем обикновено е по-ниска от размера на сумата, 
отразена на полицата, тъй като от номиналната стойност на приетите за изкупуване 
търговски ценни книжа, се прави отбив(сконто), включващ лихвите, комисионите и 
разходите по разрешаването на кредита [3]. 
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Сконтото =
Номиналът на менителницата

[Н + Л ×
дни до падежа

360 ]
 

 Където Н е надбавка(комисиони и разходи), а Л е определеният от банката лихвен 
процент.Сконтовата операция е едновременно предоставяне на кредит и извършване 
на покупко-продажба [1]. Тя може да възникне между банка и клиент, но също така и 
между две банки.  Сконтовите операции между банки се осъществяват като по-малки 
продават търговски ефекти на по-големи и всички - в Централната банка. Второто се 
нарича ресконтиране, т.е. закупуване на вече сконтирани полици. Сконтовият кредит е 
сравнително нискорисков. Това се дължи на факта, че дългът се разпределя между 
повече длъжници, поема се не от кредитополучателя, а от  трето лице – длъжника по 
полицата. У нас сконтовият кредит не намира голямо приложение поради факта, че 
поличното обращение не е на високо ниво, а то е най-важния фактор за развитието на 
този тип краткосрочен кредит. 

 
Конкорентният кредит е друга форма на краткосрочните банкови кредити. Често 

се нарича и счетоводен. Тук кредитирането не е съвкупност от отделни изолирани една 
от друга операции, а е един постоянен поток от капитали, които имат взаимен, 
насрещен характер [2]. И двете страни могат да изпълняват роля на кредитор и 
дебитор. Банката и клиентът се споразумяват да отчитат по една сметка всички 
постъпления и отписвания, където най-важно значение има знакът на салдото. В 
зависимост от него се определя кой е в качеството на длъжник и кой кредитор. 
Банковият клиент може при нужда свободно по всяко време да тегли пари от текущата 
си сметка  до предварително договорен размер. При внасяне на пари по тази сметка се 
намалява задължението към банката. В същото време лихвата по конкорентния кредит 
се изчислява само върху салдото по сметката [4]. Конкорентния кредит основно се 
използва за оборотни нужди – за увеличаване на оборотния капитал при разширяване 
на дейността или при сезонни потребности на длъжниците. На фона на останалите 
типове кредити, конкорентният банков кредит е сравнително евтин. Контокорентният 
кредит може да се предоставя в няколко варианта:  

 Диспозиционният кредит е конкорентен кредит, който се отпуска предимно на 
физичеки лица. Нарича се и кредит на разположение, тъй като кредитирането се 
осъществява чрез кредитни карти. 

 Междинният конкорентен кредит се отпуска като временен източник за 
финансиране на дълготрайни материални активи, когато тяхното изграждане  е в 
начална фаза. Ползва се до момента, в който бъдат осигурени постоянни ресурси от 
други източници. 

 Овърдрафтът е вид кредит по разплащателната сметка, чрез който клиентът има 
право да извършва плащания над размера на наличните средства по неговата сметка. 
Този кредит обикновено е със срок една година и е дължим при поискване или с 
изтичане на договорения срок. Погасяването и ползването могат да се извършват 
многократно. 

 Револвиращият кредит е кредит, който може да бъде многократно отпускан, 
усвояван и след погасяването да бъде отпускан отново при същите условия и размер. 

 
Акцептен е краткосрочен кредит, при който банката приема да плати търговски 

ценни книжа, издадени от нейни клиенти. Задължително условие е клиентът да покрие 
размера на книжата до падежа им. Ако това се случи, банката се задължава да изплаща 
менителницата на падежа. Акцепният кредит има две важни особености. Първата е, че 
при него сделката за отпускане на кредит е под формата на гаранция, което означава, 
че банката предоставя на заем платежоспособността си. Така банката поема 
ангажимент да изплаща на длъжника от собствения си капитал, когато той не е в 
състояние да го направи. Втората е споразумение за заем, когато акцептиращата банка 
дисконтира собствения си акцепт чрез друга банка. Акцептният кредит също се 
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използва за оборотни нужди. При него банката не участва със собствен капитал, поради 
което не събира и лихви, а само комисиони, които са от 1 до 6 на 1000 от номиналната 
стойност на менителницата. Целта на комисионите е да се покрие минималният риск и 
разходите по администрирането на кредита [3]. 

 
Аваловият кредит се предоставя като лична гаранция, т.е. поръчителство. Авалът 

е поръчителство по полица, чрез която поръчителят по нея поема отговорност за 
изпълнението й пред издателите на полицата. Използва се когато между кредитор и 
длъжник няма доверие и за приемането или прехвърляне на полицата се изисква 
обезпечаването й да е с поръчителство на безупречен платец. Аваловият кредит 
възниква, когато авалист е банка [1]. Клиентите предпочитат банките като авалисти 
поради две причини. Първо, защото те са по-сигурни и второ комисионите са 
минимални. Аваловият кредит е изгоден и за двете страни – длъжникът си спестява 
средства благодарение на ниските комисиони, а банката увеличава доходите си без да 
участва със собсвени ресурси. Подобно на акцептния кредит и тук банката предоставя 
на разположение платежоспособността си и кредитната си сигурност. 

 
Ломбардният е също краткосрочен банков кредит, който се отпуска срещу залог 

на движимо имущество и се използва за текущи нужди. Осъществява се на два етапа 
– сключване на договор по самия кредит и договор по гарантирането на заема. 
Еднократен е и таванът му не може да се превишава, договорената сума обаче може 
да се усвоява наведнъж или на части [1]. Погасява  се съобразно сключения договор. 
Гаранция могат да бъдат единствено бързо ликвидни вещи, като размерът на кредита 
е процент от тяхната цена. Нарича се кредит „по остатък“. Предоставя се по заемна 
сметка, от която се превежда по разплащателната сметка на кредитополучателя [3]. 
Според вида на залога се различават много разновидности на ломбардния кредит: 
фондов ломбард, разменен ломбард, стоков ломбард, варантен кредит, винкулационен 
кредит, ломбарден кредит срещу залог на стоки на склад, които са в оборот или 
обработка, ломбардиране на вземания, менителен ломбард, репортен кредит и други.  

 
Дългосрочните кредити са със срок над 5 години. Те имат предимно 

инвестиционен характер. Срокът зависи от състоянието и структурата на активите и 
пасивите на банката. Дългосрочните кредити са по-рискови. Банките преди всичко 
целят да поддържат нормална ликвидност и за това за тях е важен пълният срок на 
кредита, който включва ползване, гратисен период и погасяване. Съществуват 
различни видове дългосрочни кредити. 

 
Ипотечен се нарича този вид кредит, който банките отпускат срещу обезпечение 

от недвижимо имущество, за което се учредява ипотека. Когато длъжникът не 
изпълнява кредитния договор, банката събира вземанията си според продажната цена 
на ипотекирания имот [1]. Източници за дългосрочните ипотечни кредити са собствен 
капитал, дългосрочни депозити и емитирани заложени облигации. Преди да се 
предостави ипотечния кредит се прави анализ на кредитоспособността на 
кредитоискателя, като се събира информация за неговите доходи, квалификация, 
семейно положение и прочие. Освен към клиента, банките имат изиквания и към 
обезпеченията, които са следните: 

 Реалност – има се предвид наличност на  документи за собственост, както и дали 
собственика наистина е способен да учреди ипотеката; 

 Изключителност – това означава, че срещу обезпечението няма други учредени 
ипотеки; 

 Достатъчност – обезпечението трябва да покрива вземането на банката; 

 Ликвидност – обезпечението трябва бързо и лесно да се превърне в пари. 
Размерът на ипотечния кредит зависи от ипотечната стойност и от ипотечния 
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„марж“(дела на кредита в ипотечната стойност) [4]. 

Ипотечна стойност =
П − Р

Л%
× 100 

където П са годишно бруто приходи, Р – годишни производствени разходи и Л е лихвен 
процент. Този дял представлява размера, с който може да се намали стойността на 
обезпечението без да се изпада в рискова ситуация. При евентуална продажба на 
ипотеката, тя трябва да покрива вземането на банката. Друга стойност, която следва 
да бъде определена е  пазарната стойност на залога. Тя е трудна за определяне, тъй 
като зависи от много фактори, някои от които не могат да бъдат оценени с 
точност(архитектурна особеност и стил на сградата). Поради по-големия риск, лихвите 
при ипотечните кредити са по-високи. Ипотечните кредити се изпозват предимно за 
жилищно строителство и финансиране на инвестиционни проекти. 

Дългосрочни инвестиционни кредити се предоставят главно за финансиране на 
инвестиционни проекти на дружества. Този вид кредити носят значителен риск за 
банките, което налага да се създават консорциуми от банки, когато:  

 кредитоискателят иска по-голям заем от регламентираното кредитно 
ограничение; 

 се иска кредит за по-дълъг срок; 
Инвестиционният кредит може да се предоставя наведнъж или на 

траншове.Банките предпочитат траншовете, за да контролират целевото му 
използване [2]. 

Строително-спестовните заеми представляват предварителни заеми, които имат 
за източници влогове. Размерът на заема съвпада с внасяните от клиента вноски в 
банката, за които той заплаща лихва. След погасяване на предварителния заем 
клиентът плаща на банката само годишната анюитетна вноска [2]. 

Комунален кредит е кредит, отпуснат на местните органи на управление. Условие 
за предоставянето на този тип кредит е разрешение от висшестоящи органи, които 
изграят роля на гаранция за погасяването. Комуналните кредити се осигуряват от 
финансовото състояние на общината и се оформят като анюитетни. 

 
КЛИЕНТИ 
В зависимост от клиента, банковите кредити биват потребителски и фирмени. 
Потребителският кредит се знае още като заем за гражданите. Това е заем, 

отпускан на физически лица с цел закупуване на определени потребителски стоки, като 
често те служат за обезпечение по кредита. Той може да бъде както краткосрочен, така 
и дългосрочен. Основните въпроси, които възникват преди предоставянето на 
потребителски кредит са: на кого и за какво. Той се отпуска на гражданите за стоки за 
потребление. Най-разпространените форми на потребителския кредит са косвено 
кредитиране, пряко кредитиране и кредитиране чрез кредитни карти. 

 Косвеното кредитиране на гражданите предполага съществуването на 
посредници в кредитните отношения между банката и клиентите [3]. Тук банката 
предоставя сумата по кредита не на длъжника, а на продавача, от когото той си 
закупува стоките за потребление. Това непряко кредитно отношение носи значителен 
риск за банката. С цел намаляване на този риск банките могат да поискат търговецът 
да поеме пълна или частична отговорност при неизпълнение на задълженията [2]. 

 Прякото потребителско кредитиране представлява предоставяне на кредит в 
парична форма директно на гражданите. То се характеризира с високо ниво на риска, 
поради неправилните анализи на някои банки относно „кредитоспособността“ на 
кредитоискателите. Лихвените проценти са високи, с цел покриване на риска и 
разходите по обслужването. 

 Кредитните карти са възобновяеми кредити, поради факта, че заема се 
възстановява след всяко цялостно използване. Три са субектите, които участват в 
действието на кредитните карти – притежателят на картата, който извършва покупки на 
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стоки за потребление, банката и търговецът-продавач на стоките. Кредитните карти 
имат значителни предимства: увеличават оборота на търговците, почти няма проблеми 
при заплащането, поради кръгооборота на капитала, по-малка и опростена 
документация в сравнение с другите кредити.  

 
У нас се срещат различни видове потребителски кредити. Такива са жилищните 

кредити, потребителски кредити за покупка на стоки за дълготрайна употреба, кредити 
за текущо потребление, кредити за образование, овърдрафт и други. Потребителският 
ипотечен кредит, например, е кредит за финансиране на текущи потребности, 
обезпечен с ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на 
трети лица. Този кредит обикновено е с по-неблагоприятни условия от тези на 
жилищния(целеви) кредит, но при него не се изисква проследяването на целевото 
изразходване на отпуснатите средства.  Потребителските кредити са сравнително 
рискови. 

Има два основни вида банкови кредити с фирмено предназначение. Това са 
кредитите за оборотни средства и кредитите за фиксирани активи. 

 
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
Според обезпечеността си банковите кредити могат да бъдат обезпечени или 

необезпечени. Един кредит може да бъде обезпечен със залог, ипотека, 
поръчителство, гаранция и други. Обезпечените кредити се наричат още покрити. При 
тях длъжникът често е нов, непознат клиент или не притежава нужната 
платежоспособност, поради което банката изисква обезпечение. Необезпечените 
кредити се отпускат на вече опознати, сигурни клиенти с добро финансово състояние. 
Срещат се и като бланкови кредити, непокрити кредити или кредити на  доверие. 
Въпреки това, те са по-рискови за банката. 

 
ПОГАСЯВАНЕ 
Начинът на погасяване дели банковите кредити на: 

 Кредити с погасяване на цялата сума на падежа; 

 Кредити с погасяване на части по предварително договорен погасителен план; 

 Кредити с гратисен период за погасяване; 

 Кредити без гратисен период за погасяване. 
 
ЛИХВА 
Според начина на определяне на цената се различават кредити с фиксиран 

лихвен процент и кредити с основен лихвен процент увеличен с договорена надбавка. 
 
РАЗМЕР 
Банковите кредити в зависимост от размера на разрешения заем биват: 

 Малки – те са под 1% от собствения капитал; 

 Средни – между 1 и 5% от собствения капитал; 

 Големи – заемът е от 5 до над 10% от собствения капитал. 
 
СУБЕКТ 
Субектът на кредитиране дели банковите кредити на заеми на физически лица и 

заеми на юридически лица(фирми, банки, правителствени организации). 
 
ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
Във връзка с външноикономическата дейност банковите кредити се делят на 

кредити по износа и кредити по вноса. 
 
СЧЕТОВОДНО ОФОРМЯНЕ 
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От гледна точка на счетоводното оформяне се разграничават 
счетоводни(конкорентни) и полични(сконтови и акцептни) банкови кредити.  

Всички видове кредити могат да бъдат вписани в повечето категории от 
класификацията. Това се дължи на многото прилики между тях. Важното обаче е да 
могат да се забелязват малките им, но значителни различия. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Финансовите институции имат за основна дейност финансирането на нуждите на 

своите текущи и потенциални клиенти. За да могат да контактуват по-пълноценно с 
кредитните институции, клиентите трябва да притежават определен минимум от 
познания, свързани с понятията и принципите на кредитирането. Клиентът, бидейки 
запознат, предварително или в хода на преговорите с банката, със спецификите на  
видовете кредити или на други банкови продукти, би преценил дали банката разбира 
правилно неговите нужди. Част от тези познания дават отговор на въпроса от какво е 
обусловена сложността на процедурата по отпускане на кредит и увеличават 
готовността на кандидатстващите да предоставят на банките исканата информация и 
документация. Подобрявайки своята финансова култура, клиентите могат да бъдат 
равнопоставени с обслужващите ги банки. По този начин те могат по-умело да 
защитават интересите си при уточняване на условията за сключване на кредитни 
сделки. Важна роля във взаимоотношенията им имат консултациите относно начина на 
използване на отпуснатия заем. С оглед на изграждането на дългосрочно 
партньорство, част от работата на банките е разясняването на спецификите на всеки 
банков продукт, който би могъл да бъде от полза за клиента. Например, ако даден 
клиент държи да направи инвестиция в недвижим имот или дълготрайни активи, не би 
било правилно да му бъде отпуснат оборотен кредит. Всяка банка се стреми не просто 
да направи еднократно финансиране на клиента си, но да участва в ежедневното му 
боравене с финанси. Добрата финансова култура на кредитоискателя може да повлияе 
само в положитела посока на партньорството му с банката. 
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Анализ и управление на риска в предприятието 

 
Паулина Нисторова 

научен ръководител: доц. д-р инж. Светлана Стефанова 
 
Abstract: Analysis and risk management in the enterprise: In business, many businesses go bankrupt 

because of inaccurate risk management and analysis. Risk management is usually a process whereby the 
development of existing risks is examined, analyzed and monitored to reduce the negative effect of their risk or 
to enable them to benefit from their occurrence. Different risks can be identified by being divided into different 
categories and by the factors that govern them in an organization. If the necessary measures are taken to avoid 
the risk or at least reduce it, it is possible to prevent future adverse events. When properly managing the risk 
will lead to fewer bankrupt companies and they will reduce the economic crisis. 

Key words: risk, analysis, risk management, process, events 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Икономическата криза е състояние на икономиката, която се характеризира с 

увеличаване на броя предприятия изпаднали в несъстоятелност. Икономическата 
ситуация, в която се намира страната ни повишава риска от несъстоятелност. Поради 
тази причина е необходимо изследването и правилното управляване на риска ,за 
избягване от несъстоятелност на дадено предприятие. Два пъти повече фирми са 
фалирали през 2016 г. спрямо кризисната 2008 г. Това сочат данни на Агенцията по 
вписванията. 

 
Понятието риск съществува от много далечно време,дори да не сме го 

осъзнавали. С времето то навлиза все повече и повече е ежедневието.Използва се във 
всички сфери на обществения живот,политиката,икономиката,финансите, 
застраховането и т.н. Всяка дейност може да бъде засегната от събития, които да 
създадат благоприятна възможност (положителен риск) или заплаха (отрицателен 
риск).Рискът е неизменна част от живота и дейността на човека.С времето рискът  се 
дефинирано по много различни начини от различни автори ,като например : 

 Рискът е възможност да се случи събитие с неблагоприятен изход 

 Рискът е комбинация от опасности  

 Рискът е възможността за загуби 

 
Управлението на риска заема централно място в стратегическото управление на 

всяка компания. Така наричаме процеса, в който организацията методично се стреми 
да изучи рисковете, свързани с дейностите за да постигне устойчив положителен ефект 
във всяка една дейност както и в целия портфейл от дейности. Доброто управление на 
риска се концентрира в разпознаването и управлението на тези рискове. Политиката 
на управление на риска се движи от стремежа за опознаване на всеки един растеж или 
спад, потенциално съдържащи се във всички фактори, които могат да повлияят на 
дадената компания. Управлението на риска увеличава вероятността за успех и 
едновременно намалява вероятността за неуспех и несигурността за постигането на 
цялостните цели на предприятието.Рискът е непрекъсната функция която е неизменна 
част за развитието, успеха и организацията на дадено предприятие.Целта на 
управлението на риска е да се изследва последователно видовете рискове свързани с 
дейностите на организацията през нейния период на развитие в минало,бъдеще и 
настояще време.Управлението на риска следва да се интегрира в организационната 
култура чрез провеждане на ефективна политика и програма на най-високо 
управленско ниво. Управлението на риска трябва да трансформира стратегическите 
цели на организацията в конкретни тактически и оперативни задачи, като разпределя 
отговорностите към всички мениджъри и служители, които участват чрез своите 
задължения в управлението на риска. Управлението на риска подпомага по добрата 
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отчетност и оценка на изпълнението и възнагражденията в рамките на организацията, 
като по този начин подобрява оперативната ефективност на всички нива. 

 
Рискът в една организация може да бъде породен както от вътрешни, така и от 

външни фактори. Диаграмата представя обобщение на ключови примерни рискове и 
показва, че отделни рискове могат да бъдат резултат едновременно както на външни, 
така и на вътрешни фактори. Рисковете могат да бъдат разделени в различни 
категории – стратегически, финансови, оперативни, рискове от погиване на активи, и 
др. В дадена компания различните рискове се пораждат от два фактора : Външен 
фактор и Вътрешен фактор. 

 
Табл.1. Категоризация на рисковете 

 

Видове риск Външни фактори Вътрешни фактори 

Финансови 

рискове 

Лихвени проценти 

Валутни курсове 

Кредити 

Ликвидност 

Парични потоци 

Стратегически 

рискове 

Конкуренция 

Промени  в 

потреблението 

Отраслови промени 

Промени в търсенето 

Сливания  и поглъщания 

Изследвания 

Интелектуален капитал 

Оперативни 

рискове 

Регулаторни рискове 

Култура 

Състав на борда на 

директорите 

Счетоводни отчети 

Информационна 

система 

Набиране на персонал 

Процес        на 

снабдяване/логистика 

Рискове от 

физическа 

опасност 

Договори 

Природни бедствия 

Доставчици 

Околна среда 

Публичен достъп 

Свързани с персонала 

имущество/активи 

Продукти и услуги 

 
Идентификацията на риска цели да определи доколко организацията може да 

бъде уязвима от несигурността и неопределеността. Необходимо е детайлно 
познаване на организацията, пазара, социалната, нормативната, политическата и 
културната външна среда, както и изграждане на ясно разбиране за стратегическите и 
оперативни цели, включително критичните фактори за успех, както и потенциалните 
заплахи и възможности за постигане на тези цели.  
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Идентификацията на рисковете се провежда последователно и методично за да е 

сигурно, че се обхващат всички значими за предприятието  дейности и произтичащите 
от тях рискове. Всяка неопределеност, свързана с тези дейности, трябва да бъде 
разпозната и категоризирана.Идентификацията на риска може да се извършва и от 
външни консултанти, но много често е по-ефективна като вътрешен процес, ако се 
извършва по последователен и добре координиран начин .От особена важност е 
вътрешното контролиране и управление на процесите на управление на риска в самата 
организация. 

Анализът на риска подпомага ефективното и ефикасното функциониране на 
организацията, като идентифицира онези рискове, които изискват вниманието на 
ръководството. То трябва да отдава приоритет на онези мерки за контрол на риска, 
които ще бъдат от най-голяма полза за организацията.Ефективността на вътрешните 
средства за контрол се измерва със степента, в която рискът ще бъде елиминиран или 
редуциран от предложените мерки. 

 
В съвременните условия значението на финансово-икономическия анализ 

нарасна значително и той се е превърнал в един от най-важните елементи на 
управленския процес. Това е така, защото чрез него се разкрива миналото развитие на 
дадено предприятие и се очертават контурите на бъдещата му финансова политика, 
т.е. той се явява основа за прогнозиране на бъдещето. За успешното управляване на 
дадено предприятие е необходима да се анализира и оцени дадения риск пример за 
това е ликвидността в финансовите рискове. За да се предприемат мерки за 
финансовия риск при ликвидността се изчисляват по следните формули: 

 

Кал =
ПС

КП
 

Кнл =
ПС + КИ

КП
 

Кбл =
ПС+ КИ + КВ

КП
 

Кол =
КА

КП
 

 

Кал-коефицент на абсолютна ликвидност 
Кнл- коефициент на незабавна ликвидност 
Кбл- коефициент на бърза ликвидност 
Кол-коефицент на обща ликвидност 
ПС-парични средства 
КИ-краткосрочни инвестиции 
КВ-краткосрочни вземания 
КП-краткосрочни пасиви 
КА-краткосрочни активи 
 

Чрез използването на тези формули предприятието ще изчисли ликвидността и 
така ще доведе до избягването на риска от ликвидност. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Но за бъде едно предприятие успешно и да не достигне до несъстоятелност, то 

трябва да изчислява не само както финансовите рискове но и всички други . Ако 
правилно се управлява и анализира риска и се изчислява то това ще доведе до 
успешно управляване на организацията и избягването от фалиране. А това ще 
допринесе за подобряването на икономическата криза или поне за намаляването ѝ. 
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Abstract: Methods of price formation is cost approach: In the base of the gathered price information 
and the set price goals, the organisation has to form the final price for their products. There are two approaches 
for price formation: cost pricing and market price. Firstly, a research is done, which determines what are the 
wants and needs of the potential consumer, hence the retailer can form the prices. Every organization has a 
different approach when it comes to price formation, thus every approach has its advantages and disadvantages. 

Keywords: methods of price formation, costs, profit, competitors. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ: 
Всяка стока и услуга имат своята цена, но далеч не всяко предприятие разполага 

с необходимия ресурс знания, за да определи цената. Имаме случаи, в които то е 
пазарен лидер и трябва да се възползва от пазарната си позиция. От друга страна може 
да имаме ситуация, в която фирмата има многобройни конкуренти, търгуваните активи 
не са диференцирани и организацията няма голяма пазарна сила. Процесът на 
ценообразуване изисква от предприятието да се съобразява с много фактори, влияещи 
на цените. Това налага избор на адекватен за фирмата метод за ценообразуване. 
Методът е конкретната технология, по която се формира цената и се натрупват нейните 
елементи. Той трябва да съответства на ценовата стратегия. Цената се явява един от 
основните фактори, влияещи върху размера на получената печалба, а също така и на 
ред други количествени и качествени показатели на работата на предприятието: 
рентабилност, оборот, конкурентоспособност, дял на пазара и други. Съществуват два 
основни подхода на ценообразуване: разходен и пазарен. 
 
1) Разходният подход включва две подгрупи методи на ценообразуване:[2] 

 На основата на разходите, 
 На основата на желаната печалба. 
При разходният подход формираме цената на база на себестойността. Тази 

система на ценообразуване се използва от предприятия, чиито цели са формулирани 
чрез показатели за печалба или възвръщаемост на инвестиции.  Голям брой 
предприятия определят своите цени само на основата на разхода (себестойността), 
над които добавят фиксиран процент печалба. Основният недостатък на този метод е, 
че не отчита еластичността на търсенето. 

Ценообразуването на основата на желаната печалба може да се прилага само 
когато предприятието има доминиращо пазарно положение в условията на стабилна 
бизнес среда, благодарение на което може да се планира предварително определена 
печалба. Методът не е подходящ за предприятлия с ниски разходи за инвестиции и се 
използва предимно при капиталоемки производства. Разходните методи на 
ценообразуване имат по-ниски разходи за информационно осигуряване на 
ценообразуването, тъй като се ползва вътрешно фирмена информация, която е по-
евтина. Потребителите по-лесно възприемат обосновката за справедлива цена на база 
разходи. Друг недостатък е, че неотчита потребителското търсене и конкуренция и 
залага обем на произвежданата, а не на реално търсената продукция. 
 
2) Пазарният подход също включва две подгрупи методи на ценообразуването:[3] 
 На основата на търсенето, 
 На основата на конкуренцията. 

                                                 
[2] Любенов Л., Цени и ценообразуване, Русе, 2012. 
[3] Любенов Л., Цени и ценообразуване, Русе, 2012. 
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При ценообразуване на основата на търсенето цените се определят след 

проучване и установяване на потребителските желания и предпочитания – използва 
се, когато цената е ключов фактор за покупката. При по-голямо търсене на дадената 
продукция – цената се покачва, а при по-малко търсене се определя по-ниска цена. 
Този метод позволява да формираме максимално възможната цена съобразно 
еластичността на търсенето, наличието на заместители и други. 

При ценообразуване на основата на конкуренцията цените могат да бъдат по-
ниски от пазарните, на тяхното равнище или по-високи (колебаят се от цените на 
конкуренцията), като се отчита лоялността на потребителите, наличието на 
заместители, имиджът на продукта и други. Пазарната цена се приема за справедлива 
и служи за основен ориентир при определяне на цените. Такъв тип ценообразуване 
използват най-често предприятия, които се сблъскват със силни конкуренти, 
предлагащи аналогични продукти – цената им се колебае около средната за отрасъла. 

Пазарните методи имат много високи разходи за информационно осигуряване и 
не отчитат направените разходи, но се отчитат потребителските желания и 
конкуренцията. Тъй като всеки от отделните подходи си има свои предимства и 
недостатъци, се препоръчва да се използват няколко метода за формиране на цената 
или най-подходящия според конкурентните условия. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Методите на ценообразуване, основаващи се върху разходите, са най-

многобройната група и са най-популярни. В съществуващото многообразие се 
разграничават ясно три типа калкулативни методи: методи от типа пълните разходи, 
който се нарича още "разходи плюс", методът на променливите (или преките) разходи 
и разходно – калкулативен метод. Калкулативния метод се прилага въз основа на 

схема на калкулация заложена в Закона за счетоводството. [4] 

Същността на ценовата формула „разходи плюс“ се състои в следното: върху 
разходите за единица продукция се начислява надбавка (markup), в която се включват 
някои видове разходи и желания размер печалба и се получава продажна цена с 
определено завишение (markup seling price). Основната формула по която се 
определя цената е:  

 

𝐏 =
𝐕𝐂+ 𝐅𝐂 𝐐⁄

(𝟏−𝐌)
, [лева/единица]                                                                     (1) 

където: 
VC – променливи разходи на единица продукция, 
FC – постоянни разходи, 
Q – количество на продажбите, 
M – надбавка. 

 
В знаменателя е себестойността, а в числителя надбавката. В зависимост от това 

как се определят разходите и надбавката съществуват следните възможности: 
 
1.  Разходите като елемент на цената, могат да се определят по следните методи: 
 

 Метод на средните разходи (Averge-cost pricing) - Това е най-простият и 
най-практикуваният калкулативен метод, но заедно с това и много рискован. 
Той се основава върху използването на данни от минали години и заради 
това маже да се получи значително разминаване на фирмените оценки с 
текущите пазарни показатели.Средните разходи (за единица изделие) се 

                                                 
[4] Любенов Л., Бизнес икономика, Русе, 2017. 
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определят чрез разделяне на общите разходи на общото количество стоки 
(произведени или продадени). 

 

 Средните постоянни разходи (за единица изделие) се изчисляват чрез 
разделяне на общите постоянни разходи на общото количество стоки. 

 

 Средните променливи разходи са частното от общите променливи 
разходи и общото количество стоки. 

 
 Метод на стандартните разходи (Standart-cost pricing) - Величината на 

разходите се определя на основата на установени нормативи за суровини, 
материали, труд и за различните елементи на постоянните разходи. 
“Стандартната“ величина на използване на производствените мощности, 
която е изходен параметър за изчисляване на стандартните (нормалните) 
производствени разходи, обикновено се приема за 80 на сто. 
 

 Метод на целевите разходи (Target-cost pricing) - Този метод се прилага във 
връзка с разработването на изделия, за които се знае предварително в какви 
граници могат да се движат техните продажни цени. За разлика от другите 
методи, в този случай последователността е точно обратната - вероятните 
цени са известни, а се търси това равнище на разходи, което би позволило 
да се продава по цени в даден ценови интервал. Такъв начин на процедиране 
се прилага преди всичко в отраслите, произвеждащи потребителски стоки за 
дълготрайна употреба. Прототипите на изделията се преработват дотогава, 
докато очакваните разходи се вместят в желания лимит (Target cost). 
 

 Метод на кривата на опита (Experience curve pricing) - Той е разновидност 
на метода на средните разходи и се основава върху бъдещите средни 
разходи, които се вземат за база на цената. С натрупването на 
производствен и технологичен опит, а също и с усвояването на техниката на 
продажбите, разходите за производство и реализация по правило 
намаляват. Размерите на това намаление се движат обикновено между 10 - 
30 на сто при различните производства. Изхождайки от "кривата на опита", 
за база на цените се вземат не фактическите разходи в момента, а средните 
разходи, които се очаква да има продукта с нарастването на продажбите. 
Този метод се прилага обикновено в бързо развиващите се производства и 
пазари като електрониката, където обемите на произвежданата и 
реализирана продукция динамично се увеличават. Този метод носи същите 
рискове при ценообразуването, както и метода на средните разходи: ако 
бъдещият обем на продажбите не бъде правилно определен и разходите не 
паднат до очакваното ниво, това би довело до реални загуби. 
 

 Метод на преките (променливи) разходи - Методът цели да се определи 
цена, която да покрие преките разходи, а възстановяването на непреките 
разходи се отлага за по-късен етап (по-добри периоди). Този подход на 
ценообразуване се прилага от предприятия, които се борят за своето 
оцеляване или се стремят към по-голям пазарен дял. Предпочита се когато 
предприятията разполагат с неизползвани мощности, при участия в търгове 
или прогнозна цена в няколко варианта. Разликата между тази цена и 
преките разходи формират приноса (маржиналната печалба). След като се 
приспадне и сумата на постоянните разходи получаваме очакваната 
печалба. Съставянето на варианти с различни предполагаеми цени и обеми 
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на продажбите позволява да се избере онзи от тях, който най-пълно отговаря 
на избрания критерии за ефективност. 

 
2. Надбавката като втори структорен елемент може да се определи като абсолютна 

сума или относителна величина по следните начини: [5] 
 

 Стандартна надбавка – за всички продукти или група от продукти според: 
стоковата група, мястото на реализация, равнището на обслужване, поетите 
функции в канала на реализация и други (подходяща е за предприятия, които 
предлагат голям асортимент от стоки, потребителското търсене на всяко от 
които е трудно да се определи). 

 
 Надбавка, като процент от продажбите, общия обем или част от   разходите 

– в този случей надбавката може да е пропорционална на себестойността, 
продажбите и други. 

 
  Други надбавки – стимулиращи, отчитащи вида на продуктите (малоценни, 

нормални, луксозни) и други. Стимулиращите надбавки могат да включат: 
надбавка за намаляване на разходите, надбавка за изпълнение, надбавка за 
своевременна доставка и други. Надбавките за бързо оборотни стоки са по-
малки. При марковите продукти надбавката е по-голяма за производителя, 
ако марката е негова и по-малка за посредника, и обратно. 

 
Пример[6]: Променливите разходи на производител на вино възлизат на 4 

лв./бутилка. Постоянните разходи са 10 000 лв. при очаквани продажби 5 000 бутилки 
и надбавка от 20%. Колко ще струва продажната цена на една бутилка вино? 
 

VC = 4 лева за бутилка 
FC = 10 000 лева очаквани продажби 
Q = 5 000 бутилки 
M = 20% 

 
Решение: 

 

𝐏𝐁 = 
(𝟒+

𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟓 𝟎𝟎𝟎
)

(𝟏−𝟎,𝟐)
= 𝟕, 𝟓 лева/бутилка. 

 
Пример[7]: Предприятие ще продава металорежеща машина по прогнозни цени 

28 000, 26 000, 24 000, 22 000 лева. Условията на производството не се променят и 
величината на постоянните разходи остава една и съща. Променливите разходи се 
изменят с промяна на обема на производството. Коя от прогнозните цени ще бъде най-
удачна? 
 

Таблица 1. Прогнозни варианти от пример 6 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ВАРИАНТИ 

1 2 3 4 

1.Прогнозна цена, лв./единица 28 000 26 000 24 000 22 000 

2.Променливи разходи, лв./единица 13 700 13 350 13 200 13 050 

3.Маржинална печалба, лв./единица (1 - 2) 14 300 12 600 10 800 8 950 

                                                 
[5] Любенов Л., Бизнес икономика, Русе, 2017. 
[6] Любенов Л., Бизнес икономика, Русе, 2017 
[7] Класова С., Владимирова Н., Приложно ценообразуване, Университетско издание „Стопанство“, 1997. 
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4.Очакван обем продажби,бр. 15 20 25 28 

5.Обща сума на маржиналната печалба, лв. (3*4) 214 500 253 000 270 000 250 600 

6.Постоянни разходи, лв. 95 000 95 000 95 000 95 000 

7.Чиста печалба, лв. (5 – 6) 119 500 158 000 175 000 155 600 

8.Рентабилност,% [7/(1*4)]*100 28,45 30,38 29,16 25,26 

 

 Първият вариант осигурява най-висока маржинална печалба; 

 Вторият вариант осигурява най-висока рентабилност на продажбите; 

 Третият вариант осигурява най-голяма маса на чистата печалба; 

 Четвъртият вариант осигурява най-голям брой очаквани продажби. 
 

Пример: Производител на мебели работи с надбавка от 25%. Неговите 
променливи разходи възлизат на 40 леза за брой кухненска маса, постоянните му 
разходи са 1 000 000 лева. Очакваните продажби са за 55 000 броя. Каква ще е най-
ниската цена за една маса? 
 

VC = 40 лева за брой 
FC = 1 000 000 лева 
Q = 55 000 броя 
M = 25% 

 
Решение: 

 

𝐏𝐤 =
𝟒𝟎+(

𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟓 𝟎𝟎𝟎
)

(𝟏−𝟎,𝟐𝟓)
= 𝟕𝟕, 𝟓𝟕 лева/брой. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разходите имат съществено значение за успеха на дадено предприятие, но те са 

само едната страна на баланса, и не винаги тяхното оптимизирането и постигане на 
по-ниска себестойност водят след себе си максимални приходи, а следователно и 
оптимален финансов резултат. В основата на получените резултати стои и избрания 
модел за формиране на цената. Ценообразуването на основата на разходите за 
единица продукция се явява реална, а не имагинерна база формираща минималните 
цени, по които предприятието може да продава. 
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 Abstract: Applying of the Chain Ladder Method in Insurance: The Chain Ladder Method is a widely 
used method from the insurance companies in order to predict different types of future payments. These 
important calculations are done a several times in the year because they approximately predict how much will 
have to be paid for some claims in the different lines of business that are yet to be reported. This paper presents 
the use of the method to predict the Incurred but not reported type of claims, also known as IBNR, that might 
occur in the future and how much money should be booked by the company into a reserve for this kind of future 
claims.  

Key words: insurance companies, future payments, claims, chain ladder method, reserve. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Години наред икономисти и математици търсят да намерят удобна формула за 

лесното изчисляване на премиите на опциите. През 1973 година Блек, Шолс и Мертон 
извеждат формула за оценяване на кол опция. Това е първата формула за изчисляване 
на теоретичната стойност на премията. Днес формулата е наречена модел на Блек – 
Шолс и е широко използвана от пазарните участници, интересуващи се от търговията 
с опции. Създателите на този модел, американецът Майрон Шолс заедно с Робърт 
Мертон създават  нов метод за определяне на стойността на деривати. В 
сътрудничество с Фишер Блек  те разработват нова формула за оценка на опции върху 
акции, която спомага за генерирането на нови финансови инструменти и улесняването 
на управлението на риска. Хиляди трейдъри и инвеститори днес използват формулата 
"Шолс-Блек" всекидневно, за да оценят опции върху акции по цял свят. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Робърт Мертон (Robert Merton) е роден 31 юли 1944г. американски икономист, 

работил в областта на финансите, университетски преподавател и нобелов лауреат за 
икономика. Мертон се ражда в Ню Йорк и получава бакалавърската си степен от 
Факултета по Инженерство и Приложни Науки към Колумбийския Университет, 
магистър на науките от Калифорнийския технологичен институт и има докторат от MIT 
(Масачузетски технологичен институт) през 1970, след което преподава в Училището 
по мениджмънт в Солун, преподава и в MIT до 1988, а по-късно се премества в 
Харвард, където е професор в училището за бизнес администрация. 

Робърт Мeртoн заедно с Фишер Блек и Майрън Шолс в началото на 70-те години 
на 20 век разработват математически модел за оценяването на опции. Мертон 
публикува статия на тази тема по същото време с публикуването на друга статия, 
другата статия е от професорът от Масачузетския технологичен институт Майрън Шолс 
заедно с консултанта Фишър Блек, които публикуват статия наречена "Оценяването на 
опциите и корпоративните пасиви". И двете статии стигат до едни и същи резултати. 
Като студент при професора от Масачузетския Институт по Технологии Пол 
Самюелсън, Мертон помага за добавянето на stochastic calculus(Стохастично смятане) 
във финансовата икономика, което позволява поведението на цените да бъде 
обяснено изцяло чрез теорията на вероятностите. Работата по модела, който сега е 
известен като Модела на Блек-Шоулс и е най-широко използван за оценяването на 
опции и всякакви производни финансови инструменти е наистина революционна. През 
1997 Мертон, заедно със Шоулс получават Нобеловата награда за икономика от 
Банката на Швеция за тяхната революционна работа върху опциите (приносът на 
Фишър Блек, който умира две години по-рано и следователно не може да бъде избран, 
бива отбелязан). 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’17 

- 112 - 

 

Модела на Мертон изчислява теоретичната цена на Европейската пут и кол опция без 
да се отчита изплатените  дивиденти по време на живота на опцията. Моделът може 
да бъде  адаптиран за разглеждане на тези дивиденти чрез изчисляване на стойност 
на дивидентна дата  на основните активи.  

Формулата на модела е :  

Е = Vt. N (d1) – K.e
-r.t . N(d2)   

където: 
 

 

d2 =[ln Vt/L + (r − σ 2/2)(T − t)] / σ √ T − t 
Оригиналният логаритмичен модел на Мертон предполага,че общата стойност Аt 

на активите на фирмата следващи геометричното Брауново движение под физическата 
мярка се изчислява по формулата:  

                                            𝑑𝐴𝑡 =  µ𝐴𝑡𝑑𝑡 +  𝜎𝐴𝑡𝑑𝑊𝑡, 𝐴0 >  0,                                                     (1)  
където µ означава норма на възвращаемост на активите и σ е нестабилността на 
актива. Допълнително се предполага, че няма никакви такси по несъстоятелност, което 
означава, ликвидационната стойност е равна на фирмената стойност(стойността на 
фирмата);  

Според най-ранните документи за анализ на условните искове,  теорията на 
опциите има важни последствия за моделиране на корпоративния дълг. Блек, Шоулс и 
Мертон приложили моделни опции за оценка на премии по подразбиране на 
корпоративните облигации. Класическата структура на моделите, като например 
модела на Мертон, се основават  на предположението, че пазарите са триене.  

Това означава, че: 
1 Няма транзакционни разходи или данъци;  
2. Активите са напълно делими и търгувани непрекъснато;  
3. Няма ограничения по отношение на заема и ограничаване на продажбите) и 
динамиката на безрисковия актив  е  

                                                          d.Bt = r.Bt.dt                                                                                (2) 
стойността на активите на фирмата, Vt, следва геометричнo Брауново движение: 

                                      𝑑𝑉𝑡 =  µ𝑉𝑡 ∗ 𝑑𝑡 +  𝜎𝑉𝑡 ∗ 𝑑𝑊𝑡                                               (3) 
където Wt е брауново движение.  Има единствен хомогонен клас на дълг с падеж Т, 
нула купони (С=0) и главница по кредита(номинална стойност) при време Т равни на L. 
На падежа T, активите могат да бъдат повече или по-малко от договореното 
погасяване.  

По този начин, ако приемем, че APR(absolute priority rule)  прилага изплащането 
към длъжниците казваме,че DT е: 
                𝐷𝑇 =  𝑚𝑖𝑛{𝐿;  𝑉𝑇 }  =  𝐿 +  𝑚𝑖𝑛{𝑉𝑇 −  𝐿;  0}  =  𝐿 −   𝑚𝑎𝑥{𝐿 −  𝑉𝑇 ;  0}             (4) 

Облигацията може да бъдат хеджирана чрез закупуване на пут опция. По този 
начин пут опцията представя загубата по подразбиране. Притежателите на акции 
получават:  

                                              𝐸𝑇 =  𝑚𝑎𝑥{𝑉𝑇 −  𝐿;  0}                                                (5) 
Това е изплащането на кол опцията написана върху активите на фирмата и 

страйка е равен на  L.  
Тривиално, се забелязва, че структурата на изплащанията е такава, че  

  Е : цената на call опция европейски стил 

Vt : цена на основния актив 

N : нормално разпределена вероятност 

K : страйк цената на опцията 

e :  Неперовото число  2,71828... 

r : лихвеният процент по безрискови ценни книжа 

t :  Дата на падежа 

 
 
 

                                   d1 = [ln Vt/L + (r + σ 2/2)(T – t)] / σ √ T − t 
и 
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ET + DT = VT, 
така че  може да се получи една проста стойност чрез използване на адитивността на 
изплащанията. Ценообразуването на тези твърдения е напълно ясна тъй като 
допусканията съответстват на тези на модела на Black-Scholes за кол и  пут опции за 
ценообразуване. Ето защо, чрез решаване на риска неутрално очаквани дисконтирани 
плащания установихме, че стойността на дълга се получава от: 

Dt = Le−r(T−t) -  Pt(Vt; L; T - t) 

= Le−r(T−t)  -  [Le−r(T−t)N (-d2) -  VtN (- d1)] 

= Le−r(T−t)N (d2) + VtN (- d1)                                                            (6) 

където Pt обозначава пут цената. Като се има предвид изоморфната връзка между 
изравненото равенство и кол опцията, може да се анализира ефектът от различни 
параметри, като се гледа на гърците на гръцки кол опцията. Тоест, тъй като  
Dt = Vt  - Et   и  Et  е кол опция, тогава имаме: 

   𝜕𝐷𝑡  /   𝜕𝑉𝑡  =  1 –   𝜕Е/𝜕𝑉 =  1 −   𝑁(𝑑1) ≥  0 
 

𝜕𝐷𝑡 / 𝜕(𝑇 − 𝑡)  =  − 𝜕𝐸/𝜕(𝑇 − 𝑡)  <  0 
 

𝜕𝐷𝑡   /  𝜕𝑟 =  − 𝜕𝐸/𝜕𝑟 <  0 
 

𝜕𝐷𝑡   /𝜕𝜎2  =  − 𝜕𝐸/𝜕𝜎2 <  0 
 

𝜕𝐷𝑡  / 𝜕𝐿 =  − 𝜕𝐸/𝜕𝐿 >  0 
Така че можем да обобщим горните резултати, като напишем стойността на дълга като 
функция Dt = D( Vt+, L+,(T-t)-, σ-, r-,)  където суперскрипта ± представлява знака на 
горните производни по отношение към съответния аргумент. 
 

Приложение на модела за ценообразуване на застрахователна полица, 
разглеждана като пут-опция . 
 

 
 

Представено е схематично ценообразуването на застрахователна полица, 
разглеждана като пут-опция. По ординатата се нанася цената P на пут-опцията 
(правото на продажба), а по абсцисата – пазарната цена на финансовия актив S . 
Разплащателната (payoff) графика на пут-опцията е представена с червена линия. 
Със синя линия е представено пазарното ценообразуването на полицата (в зависимост 
от текущата пазарна цена на финансовия актив) в произволен момент t преди 
застрахователното събитие в деня (падежа). Вижда се, че цената на полицата преди 
нейния падеж е винаги по-висока, отколкото нейната разплащателна цена. Причината 
за това,  е в по-високия риск преди падежа: Колкото по-отдалечен е деня на 
застрахователното събитие, толкова по висока е неопределеността на финансовия 
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актив, който се застрахова, и поради произтичащия от това по-голям риск, следва и по-
висока цена на полицата.  

Ако в датата на застрахователното събитие (падеж на полицата), пазарната цена 
на застрахования актив е по-ниска от цената на упражняване K, клиентът има интерес 
да упражни своето право да продаде своя актив на застрахователя на цена. От своя 
страна застрахователят е длъжен както да купи актива на споменатата цена, така и да 
го продаде след това на клиента, но вече на пазарната цена , която е по-ниска от 
упражняваната TSK. Така клиентът получава от застрахователя сумата TSK − като 
формално описаната покупко-продажба остава скрита в термина застрахователна 
полица. Последната очевидно олицетворява правото на клиента да продаде скъпо и 
купи евтино своя финансов актив, а застрахователят се задължава да изпълни това на 
датата T. Поради тази причина е предвидена премия (в термините на пут-опция) на 
полицата, която се изплаща предварително от клиента на застрахователя, а 
разплащателната цена се дава от застрахователя на клиента в деня на 
застрахователното събитие. Така при изтичане срока на полицата клиентът 
(застрахователят) реализира печалба (загуба) равна на max(S-КT,0). 

 
АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА ПРЕМИУМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОЛ 

ОПЦИЯ 
Пример 1: Кол опция: (call option). Нека опцията е Европейска кол опция със 

страйкова цена 40€, за която е известно че, настоящата цена на дадения актив е 42€, 
падежът на опцията е шест месеца, лихвеният процент е 10%, волатилността е 20%.  

Нека параметърът на интензивността в модела на Мертон е 𝜆 = 5, 𝛾 = 0,1 и 𝛿 =
0,2. Освен това log (1 + к)~𝑁(𝛾′, 𝛿2), където 𝛾′ = 𝛾 − 0,5𝛿2 , 𝐸(𝑘) ≡ �̂� = 𝑒𝛾 − 1, a 

𝑁(𝛾′, 𝛿2) е нормално разпределение със средно 𝛾′ и дисперсия  𝛿2. Изборът на 

параметрите 𝜆, 𝛾, 𝛿, описващи Поансовото разпределение е произволен. 
 

Програма 1: Аналитична формула на Мертон за пресмятане премиума на 
Европейска кол опция. 
 
% MertonFormulaF2.m 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒]  =  𝑀𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝐹2(𝑆, 𝐾, 𝑇, 𝑟, 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎, 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎, 𝑑𝑖𝑣, 𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎, 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎) 
% Аналитична формула на Мертон с параметри 

% Параметри на дифузионния процес 

% lambda= 5; S =42; K=40; r = 0.1; sigma = 0.2; 

% T = 0.5; div = 0; 

% Параметри на Поасоновото разпределение 

Gamma1 = Gamma - 0.5*Delta^2;     % връзка  γ ′ = γ – 0,5 δ2 

kappa = exp(Gamma) - 1;   % връзка E(k)≡ �̂� = 𝑒𝑦 − 1  
% kappa отговаря на параметъра k който, описва размерността на 

скоковете и E(k)≡ �̂� = 𝑒𝑦 − 1 
% Пресмятане на формула на Мертон  

% Пресмятане на първия член C0 при n=0 в сумата 

% от формула 𝐶0 = 𝑒−𝜆𝑇(𝑆𝑒𝑇𝑏∗(0)𝑁(𝑑10) − 𝐾𝑁(𝑑20)); (1) 
% Пресмятаме n!=1.2.3...(n-1)n, прието е 0!=0. 

% Пресмятаме на параметрите 𝑏∗(0), 𝑑10, 𝑑20, при n=0 от 
% формула (1) съответно с b0, d10 и d20: 

𝑏0 =  𝑟 −  𝑑𝑖𝑣 −  𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 ∗ 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎;       % 𝑏∗(0) = 𝑟 − 𝑑 − 𝜆�̂� 
𝑑10 =  (𝑙𝑜𝑔(𝑆/𝐾) +  𝑏0 ∗ 𝑇 +  0.5 ∗ 𝑇 ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎^2)/(𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 ∗ 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑇)); 

d20 =  d10 − (sigma ∗ sqrt(T));          % 𝑑10 = 𝑑20 − √𝜎2𝑇 
% Пресмятане на N d( 10 ) и N d( 20 ) във формула (1): 

N10 =  0.5 ∗ (1 + erf(d10/sqrt(2))); 
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N20 =  0.5 ∗ (1 + erf(d20/sqrt(2))); 
% Пресмятане на първия член C0 от сумата в формула (1), т.е 𝐶0 =

𝑒−𝜆𝑇(𝑆𝑒𝑇𝑏∗(0)𝑁(𝑑10) − 𝐾𝑁(𝑑20)) 
C0 =  (exp(−lambda ∗ T)) ∗ (S ∗ exp(T ∗ b0) ∗ N10 − K ∗ N20);  
% Причината за отделното пресмятане на първия член C0 от сумата в 

формула (1) е, че в циклите индексирането не може да започва от 0 

% т.е. командата i = 0:n е невъзможна да бъде зададена и изпълнена в 

системата MATLAB. 

% Избор на n, брой събирами във формула (1).  

n = 50; 

% Достатъчни са 20 члена за достигане на точност до четвъртия знак 

във формула (1) 

sum = C0; 

for i =1:n 

b(i)  =  b0 + (lambda ∗ Gamma)/T;  
d1(i)  =  (log(S/K) +  b(i) ∗ T +  0.5 ∗ (i ∗ Delta^2 +  T ∗ sigma^2))/(sqrt(T ∗ sigma^2 + i

∗ Delta^2));    
d2(i)  =  d1(i)  −  sqrt(T ∗ sigma^2 + i ∗ Delta^2);  
N1(i)  =  0.5 ∗ (1 + erf(d1(i)/sqrt(2)));   
N2(i)  =  0.5 ∗ (1 + erf(d2(i)/sqrt(2))); 
C(i) = ((exp(−lambda ∗ T) ∗ ((lambda ∗ T)^i))/prod(1: i)) ∗  (S ∗ (exp(T ∗ b(i))) ∗ N1(i) − K

∗ N2(i));  
sum =  sum +  C(i);  
end 

 

% Командата disp(’ ’) извежда текста в скобите  

disp('Премиумът на Европейската кол опция е:') 

%Дисконтиране нa стойността sum в момент T с 𝑒−𝑟𝑇,за да получим 

премиума в настоящия момент t = 0. 

European_call_value =  exp(−r ∗ T) ∗ sum; 
Price =  European_call_value;  
 

Пример 1:  

>> [𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒]  =  𝑀𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝐹2(42, 40, 0.5, 0.1, 0.2, 5, 0, 0.1, 0.3) 
Премиумът на Европейската кол опция е:  

Price =  17.0795  
При n ≥ 20 за премиума на кол опцията получаваме еднакви резултати до третия знак, 
т.е. 17.0811  
>> [Price]  =  MertonFormulaF2(42, 40, 0.5, 0.1, 0.2, 5, 0, 0.1, 0.3)  
Премиумът на Европейската кол опция е: 

Price =  17.0811  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Модела на Мертон прави основни допускания:  

 всички опции са Европейски и са упражнени само в момента на изтичане на 
срока.;  

 изплатени са без дивиденти,  

 движенията на пазара са непредсказуеми;  

 без комисионни;  

 възвращаемостта на основните активи са равномерно разпределени. 
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Приложение на Верижно-стълбовидния метод в застраховането  

 
Христиан Тодоров 

научен ръководител: проф. д-р Велизар Павлов  
 

Abstract: Applying of the Chain Ladder Method in Insurance: The Chain Ladder Method is a widely 
used method from the insurance companies in order to predict different types of future payments. These 
important calculations are done a several times in the year because they approximately predict how much will 
have to be paid for some claims in the different lines of business that are yet to be reported. This paper presents 
the use of the method to predict the Incurred but not reported type of claims, also known as IBNR, that might 
occur in the future and how much money should be booked by the company into a reserve for this kind of future 
claims.  

Key words: insurance companies, future payments, claims, chain ladder method, reserve. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Застраховането е дейност по осигуряване на застрахователно покритие на 

рискове по силата на сключени договори, изразяващо се в набиране на 
застрахователни премии и разходване на средства, предназначени за изплащане на 
обезщетения и други парични суми при настъпване на застрахователни събития или 
сбъдване на условия, предвидени в застрахователните договори [3]. 
Застрахователната  дейност се отличава с висока динамика, непрекъснато се развива 
и обогатява. На пазара все повече се предлагат застрахователни продукти с различни 
комбинации от покрити рискове, съобразно нуждите на клиентите с цел обезпечаване 
на необходимото застрахователно покритие. 

В общото застраховане застрахователните договори най-често са едногодишни и 
по-рядко многогодишни в зависимост застрахователния интерес. Договорът предвижда 
застрахованият да получи обезщетение в случай на настъпване  на застрахователно 
събитие. В тази връзка той заплаща премия, определена от застрахователя, която се 
използва за носене на риска и разходите, свързани със застрахователната дейност и 
ликвидацията на щети [2]. При настъпване на застрахователно събитие застрахованият 
е длъжен да уведоми застрахователя в опреления за това срок в договора. 
Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение когато са събрани всички 
необходими доказателства и документи за причинените щети. 

Не всички обявени щети се плащат до края на календарната година. Причините 
за това са различни: закъсняло обявяване на щетите, липса на документи, непълна 
експертиза, дълги съдебни спорове и други. Закъснението може да бъде от няколко 
дни до няколко години, което води до нуждата застрахователите да заделят резерви за 
бъдещи плащания [1]. Това обикновено се прави в края на календарната година. Така 
възниква задачата за оптимално планиране на резервите. Заделянето на по-големи 
резерви от нужните води  до намаляване на печалбата на застрахователя, а 
заделянето на по-малко резерви увеличава риска за компанията да не може да 
обезпечи изплащането на предявени и непредявени претенции и може да изпадне в 
несъстоятелност [5]. Увеличаването на застрахователната премия  при съществуваща 
конкуренция на пазара пък може да доведе до намаляване на застрахователния 
портфейл.  

Застрахователният резерв се състои от: 
 - резерв за предявени, но неизплатени претенции. Този резерв е предназначен 
за щети, които са известни на компанията, но не са платени, нарича се още резерв за 
висящи плащания (RBNS – Reported but not settled). 
 - резерв за възникнали, но непредявени претенции. Този резерв е предназначен 
за щети, които не са известни на компанията, защото все още не са предявени 
претенции за тях (IBNR – Incurred but not reported).  
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Резервът за предявени, но неизплатени претенции се изчислява по метода 
“Претенция по претенция” и включва общата сума на очакваните плащания за 
обезщетения и разходи за ликвидация на щетите, обобщени въз основа на детайлен 
списък на обявените и неуредени щети към датата на отчетния период. 

Резервът за възникнали, но непредявени претенции се изчислява чрез прилагане 
на статистически методи, отчитащи тенденциите в развитието на претенциите и 
тяхното предявяване във времето, квотата на щетимост и инфлационните процеси, 
съобразно индивидуалните характеристики на портфейла по застраховката. Той дава 
допълнително, ценна, информация на хората с ръководни функции в компаниите и 
помага за контролирането и развитието на бизнеса [4]. 

За изчисляване на резерва се използват данни за предявени претенции и 
изплатени обезщетения и неуредени претенции. И в двата случая успешно може да се 
използва Верижно–стълбовидния метод. 

 
ВЕРИЖНО-СТЪЛБОВИДЕН МЕТОД И ПРИЛОЖЕНИЕ 
За да ползваме Верижно–стълбовидния метод първо е нужно да разгледаме 

триъгълник на развитие на щетите. Нека разгледаме правоъгълната таблица от 
случайни променливи Xi,j (i=0,1,..,5; j=0,1,…,5), където i е година на събитие, а j е година 
на развитие. Променливите разделяме на две групи, като се получават два 
триъгълника (таблица 1): триъгълник, който се образува в горната лява част е за 
отминали плащания и триъгълник, който се образува в долната дясна част е за бъдещи 
плащания, които трябва да бъдат прогнозирани. 
 

Таблица 1. Променливи за отминали и бъдещи плащания 

Година на 
събитие(i) 

Година на развитие (j) 

0 1 2 3 4 5 

0 X0,0 X0,1 X0,2 X0,3 X0,4 X0,5 

1 X1,0 X1,1 X1,2 X1,3 X1,4 X1,5 

2 X2,0 X2,1 X2,2 X2,3 X2,4 X2,5 

3 X3,0 X3,1 X3,2 X3,3 X3,4 X3,5 

4 X4,0 X4,1 X4,2 X4,3 X4,4 X4,5 

5 X5,0 X5,1 X5,2 X5,3 X5,4 X5,5 

 
При Верижно–стълбовидния метод се предполага, че стълбовете са 

пропорционални, така че уреждането на щети (таблица 2) не зависи от годината на 
възникване на застрахователния договор. 

Таблица 2. Развитие на щети 

Година на 
събитие (i) 

Година на 
развитие (j) Oчакван 

размер на 
плащаният
а 
  

Очакван 
размер на 
неизплатенит
е претенции 
  

Размер на 
предявените
, но 
неизплатени 
претенции 
  

Очакван 
размер на 
възникналите
, 
непредявени 
претенции 
  

0 1 2 3 

0 X0,0 X0,1 X0,2 X0,3 X0,3  Y0  T0  Z0 

1 X1,0 X1,1 X1,2   X1,3  Y1  T1  Z1 

2 X2,0 X2,1     X2,3  Y2  T2  Z2 

3 X3,0       X3,3  Y3  T3  Z3 

Фактори на 
развитие 

   P1  P2  P3   
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Триъгълника за отминали плащания (таблица 2) се попълва с данни за платени 
щети, които са акумулирани (с натрупване). Целта е да направим прогноза за бъдещите 
плащания в долната дясна част (празните клетки в таблица 2) и след това да изчислим 
необходимия резерв. Това можем да направим в няколко стъпки: 
- Първата стъпка е да намерим необходимите фактори за развитие (p), за да 

продължим с намирането на прогнозните плащания. Получаваме ги, като 
разделим сумата на колоната за платени щети за съответната година на развитие 
върху сумата на колоната за платени щети от предишната година на развитие. За 
фактора на развитие, съответстващ на първата година на развитие получаваме 













0

2,1,0

,

1

2,1,0

,

1 j

i

ji

j

i

ji

x

x

p                                                              (1)                                                 

- Втората стъпка е да попълним прогнозираните стойности в долният триъгълник 
(празните клетки в таблица 2). За тази цел умножаваме  стойността за предишната 
година по фактора на развитие за търсената година. 

за 0,311,31,3 : XpXX                                                         (2) 

- Третата стъпка е да изчислим необходимите резерви за очаквания размер на 
неизплатените претенции. За тази цел от последната прогнозирана стойност 
изваждаме съответната последно платена стойност  

  0,33,33 XXY                                                                 (3) 

- Последната стъпка е да изчислим IBNR, който се получава от разликата на 
очаквания размер на неизплатените претенции и размера на предявените, но 
неизплатени претенции за всяка година на събитие 

333 TYZ                                                                     (4) 

Приложение на метода ще покажем с данните за стойността на изплатените 
претенции във връзка с имуществени вреди по застраховка „Гражданска отговорност“ 
на автомобилистите за 2015 година, публикувани от Комисията  по финансов надзор 
(таблица 3) [6]. 

 
Таблица 3. Данни публикувани от Комисията по финансов надзор 

 
 

Комисията по финансов надзор изисква данни от всички застрахователни 
дружества в България. След като ги събере, се изготвят различни видове анализи за 
общото пазарно положение в страната по различни линии на застрахователния бизнес. 
В случая е изготвен IBNR по верижно – стълбовидния метод за целия пазар и 
резултатите са общодостъпни.  
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След като въведем входните данни за отминали плащания получаваме 
триъгълникът за отминали плащания (таблица 4). Коефициентите на развитие 
(последният ред в таблица 4) определяме по формула (1), като  за различните години 
на изплащане на претенциите, използваме данните за отминалите плащания. Това 
трябва да се прави с особено внимание. Грешка при изчисляването на дори един 
коефициент води до грешни стойности на прогнозните данни, откъдето и до грешни 
резерви, което би донесло сериозно отклонение във финансовите резултати на 
застрахователя.  
 

Таблица 4. Входни данни и намиране на коефициент на развитие 

 
 

След като сме изчислили правилно коефициентите за всяка година на изплащане 
на претенцията, преминаваме към намирането на прогнозни данни за бъдещи 
плащания (таблица 5.). 
 

Таблица 5. Изчисляване на прогнозни данни за бъдещи плащания 

 
 

Намирането на прогнозни стойности за всяка година на изплащане на 
претенцията се получава по формула (2). Отново трябва да сме особено внимателни, 
тъй като всяка грешка би довела до грешно планиране на резервите.  

Прогнозираните стойности също са с натрупване, както при триъгълника с вече 
платените щети. В случая предполагаме, че за единадесет години ще се изчерпат 
възможните бъдещи плащания. Намерените прогнозни стойности в колона 10  (таблица 
5) са и очаквания размер на плащанията, като те са и максималната очаквана 
отговорност по събитията, които могат да се случат за единадесетте години, предмет 
на анализа.  
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Продължаваме с намирането на очаквания размер на неизплатените претенции 
по формула (3), което става, като от всяка стойност за очаквания размер на бъдещите 
плащания извадим последната платена стойност за отминали плащания за всяка 
отделна година на събитие (таблица 6). Намерените стойности за очакван размер на 
плащанията са и прогноза към края на 2015 г., като са равни на резерва за неизплатени 
претенции (RBNS) + резерва за възникналите, непредявени претенции (IBNR).  

 
Таблица 6. Изчисляване на IBNR 

 
 

Стойностите на предявените, но неизплатени щети или т.н „висящи“ щети са вече 
известни на компаниите и няма нужда да бъдат прогнозирани. Намирането на размерът 
на възникналите, непредявени претенции (IBNR) се получава по формула (4), като от 
очакваният размер на неизплатените претенции по отделните години извадим 
размерът на предявените, но неизплатени претенции по отделните години (таблица 6).  

Когато размерът на предявените претенции е по-голям от размерът на 
неизплатените претенции се записва нула, допускаме, че няма да има възникнали, но 
непредявени щети. Получените стойности са прогнозни и показват очаквания размер 
на възникналите, непредявени претенции, която може да се получи по всяка отделна 
година на събитие. Предметът на нашия анализ са данните за стойността на 
изплатените претенции във връзка с имуществени вреди по застраховка „Гражданска 
отговорност“ на автомобилистите за 2015 година на общия пазар, но всеки 
застраховател, който предлага този вид застраховка прави собствени прогнози със 
своите данни и заделя резерв за плащания по бъдещи щети. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Верижно–стълбовидният метод е статистически метод, използван от 

застрахователните компании за изчисляване на резерв за възникнали, но непредявени 
претенции. Процесът на изчисляване на резерва е изключително важен и отговорен, 
затова трябва да се практикува с особено внимание. Въз основа на нашия емпиричен 
опит можем да дефинираме следните стъпки за изчисляване на резервите: 

1. Попълване на вече възникнали и ясни на компанията данни за щети. 
2. Намиране на фактори на развитие и попълване на прогнозирани стойности за 

бъдещи щети. 
3. Изчисляване на очаквания размер на неизплатените претенции. 
4. Изчисляване на очаквания размер на възникналите, но непредявени 

претенции. 
5. Проверка на получените стойности. Проверката е много важна част при 

изчисляването на резервите чрез метода. Стъпките при процеса са взаимносвързани 
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и допускането на грешка при която и да е от тях води до грешно изчисление, носещо 
отрицателни последствия за застрахователната компания. 

Заделянето на резерви заема важно място в дейността на  застрахователите. 
Правилното и достатъчно заделяне на резерви гарантира платежоспособността на 
застрахователното дружество, като оказва влияние върху  финансовите резултати за 
определен период.  
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Web-платформа „Заедно за правата на децата“ 

 
Лили Борисова, Шенер Халим  

научен ръководител: доц. д-р инж. Десислава Атанасова 
 

Abstract: Web-platform “Together for the children’s rights”: Web Platform "Together for Children's 
Rights" is meant for anyone who would like to support the idea of Children’s rights and to learn more about the 
activity of “Right to Childhood” Foundation. The idea of platform is to introduce and inform people for upcoming 
events and to find volunteers who want to join the cause. 

Key words: children, rights, platform, cause, volunteers 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Един от неглижираните в последно време проблеми е познаването на правата на 

децата от всички хора – не само от родители, а и от по-малки деца, от порасналите 
вече деца – студентите. Проектът „Заедно за правата на децата“, осъществен с 
финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт 
Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София, има за цел имено това 
– да въведе темата за правата на децата в учебните програми на редица специалности, 
които подготвят кадри за работа с деца. Целта му е да насърчи мултидисциплинарният 
подход в изучаване правата на децата и последващото приложение на знанията в 
различните професионални области и да популяризира правата на децата сред 
студенти и деца. В процеса на съвместна работа, студентите разгледаха темата за 
детските права през различната призма на всяка една от специалностите: Право, 
Предучилищна и начална  училищна педагогика, Европеистика, Компютърни науки и 
Информатика и информационни технологии в бизнеса. Целта на мултидисциплинарния 
подход е да обедини и подготви кадри адекватни по темата.. Основните цели на 
платформата са да популяризира темата и да  се даде възможност на всеки,който иска 
да се присъедини и да подкрепи дейността на организацията.[1] 

 
СТРУКТУРА  
Web платформата, показана на фиг. 1 (намираща се на адрес www.childhood.bg) 

има за цел да представи дейността на ФОНДАЦИЯ ПРАВО НА ДЕТСТВО, явяваща се 
организатор и координатор на проекта, както и да даде възможност на всеки, който иска 
да се включи като доброволец или да дари сума в подкрепата на каузата на 
фондацията. Общата структура може да се види на фиг. 2 

http://www.childhood.bg/
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Фиг. 1. Начална страница на сайта 

 

 
Фиг. 2. Карта на сайта 

 
Както се вижда на фиг. 2, в сайта има пет основни категории (подстраници), до 

които се стига директно от главната страница. 
Категория „За нас“ включва информация за членовете на фондацията, мисията 

която си поставят и целите които преследват. Тук е публикувана подробна информация 
за дейността на ФПД, както и документи, доклади и отчети на организацията.  

В категория „Партньори“ се намира информация за основните партньори на 
фондацията и с какво спомагат за постигането на целите.  

„Какво правим“ съдържа описание на проектите по които работи фондацията, 
както дейностите и статии за  събитията които организира. 

В „Контакти“ се съдържа форма за обратна връзка с организацията. (фиг.3) 
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Фиг. 3. Категория Контакти 

 
В десния горен ъгъл на страницата се намира бутон „Подкрепете ни“, който 

препраща към друга страница, в която всеки желаещ може да дари сума в подкрепа на 
каузата на фондацията. В страницата е вградена пряка връзка директно с PayPal, за 
улеснение на потребителя. (Фиг.4) 
 

 
Фиг. 4. Страница за дарения 

 
В началната страница след картинката и бутона водещи към детската страница се 

намират 4 допълнителни категории: - Нашата мисия, Съмишленици, Събития, Ресурси 
(Фиг.5). 
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Фиг. 5. Продължение на Началната страница 

 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА 
Една от задачите, поставени пред екипа беше избор на софтуер за разработката. 

Съвместно с ръководителите на екипа бе избран като подходящ WordPress [0]. Едно от 
предимствата му е, че това е свободен софтуер с отворен код, използващ система за 
управление на съдържанието. Има възможност за използване на множество готови 
теми, което позволи на екипа да анализира и да избере най-подходящата за 
конкретните цели на проекта.  

Други предимства които предоставя избрания софтуер са [2]: 
 Позволява на екипът на ФПД да редактира съдържанието и публикува нова 

информация без да притежава специални технологични познания 
 User-friendly interface (интерфейса е лесен за използване, т.е не е сложен за 

разбиране) 
 Лесна поддръжка 
 Поддръжка на администраторски и редакторски акаунти(повече от един човек 

може да публикува в сайта и да редактира. 
 Добра оптимизация за търсачките 
 Добра защита от спам 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За в бъдеще сайтът ще се подобрява с добавянето на множество статии, теми и 

анализи с образователна цел. Ще се добави възможност за участие в доброволчески 
каузи. Ще бъдат разработени допълнителни образователни платформи със същата 
цел. 
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Детска версия на платформата „Заедно за правата на децата“ 
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научен ръководител: доц. д-р инж. Десислава Атанасова 
 

Abstract: Child version of the platform “Together for the children’s rights”: Web Platform is meant 
for children and their parents, and anyone who would like to learn more about their rights. Nowadays a lot of 
parents and their children are not aware of the Children's Rights so the idea of this platform is to introduce and 
inform them in more easy and interesting way about their rights. 

Key words: children, rights, platform, children’s rights 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Детската версия представлява допълнителна страница към платформа“Заедно за 

правата на децата“. Предназначена е за деца на възраст между 10 и 18 години. 
Разработената уеб платформа представя работата на различните специалности под 
формата на статии, доклади, анализи свързани с правата на децата. Част от тези 
материали са предназначени за децата, а друга част – за техните родители и за всеки, 
който би искал да знае повече за своите права [1]. 

 
СТРУКТУРА 
Основните цели  на платформата са да популяризира темата и  да се повиши 

броят на децата, които са наясно със своите права.Темата за правата на  децата  се 
диференцира в няколко подкатегории: Правата на децата в семейството; Правата на 
децата в училище; Правата на децата в интернет; Имущество; Обществени институции; 
Право на мнение. Подробната структура на детския сайт е дадена на фиг. 3.  

 

 
 

Фиг. 1. Детска страница 
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Фиг. 2. Детска страница - категории 

 

 
Фиг. 3. Карта на детската версия 

 
В категория “Правата ми в семейството“  се съдържат материали  по следните 

теми: „Правото на издръжка“; „Защита от домашно насилие“; Правото на лични 
отношения с роднини. 

Категория “Правата ми в училище“ съдържа информация за: Правото ми на 
образование; Дисциплинарните наказания в училище; Тормоз от съученици. 

Категория “Правата ми и интернет“  съдържа материал по темите : Личните  данни 
в интернет; Тормоз и/или заплахи в интернет; Разпространяване на снимки без 
съгласие. 

Категория “Моето имущество“ – Как се ползва влог; Какви сделки могат да се 
сключват; Право на работа 

Категория “Обществените институции“: Избор на вероизповедание; Приобщаване 
към дадена религия;  Политическа агитация сред деца – позволена ли е; Позволено ли 
е на децата да стават доброволци. 

Категория “Имам право на мнение“: Как се защитава правото на мнение; Правото 
на изразяване в училище; Правото на изразяване у дома. 

Категория “Деца, участници в правни процедури.“ 
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За разработването на детската страница е използван допълнителен Wordpress 
Plugin (Live Composer). Live Composer е приставка за създаване на страници от 
WordPress с множество модули, снабдена с опции за функционалност и стилизиране, 
които позволяват безброй вариации да се правят лесно и без кодиране. 

Картинките са изработени с Photoshop, специално за целите на проекта. (Фиг. 4, 
Фиг. 5). 

  
Фиг. 4. Картинка фон за детската Фиг. 5. Картинка фон за дарителската 
страница страница 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В днешно време има дефицит на сайтове с тази образователна тематика, а 

именно за научаването на правата на децата и разбирането им.  Повечето сайтове за 
деца са с развлекателна цел, а не с толкова задълбочена и важна за развитието им 
информация. Познанията по тази тема биха предотвратили нежелано нарушаване на 
личните права. Знанията на тези права предоставят възможността на децата да се 
борят за тях в обществото и пред институциите  

Предимствата на разработената платформа са:  повишаване на 
информираността на децата по темата за техните права; популяризиране на темата; 
привлечени доброволци и партньори съдействащи за разрастване на дейността.  
Насърчаване на аудиторията да се отнася с по-голямо внимание към децата.   
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Уеб-базиран контролен панел за Internet of Things устройства 

 
Цветан Ганев 

 
Abstract: Web-based control panel for Internet of Things devices: The paper describes the process 

of designing and implementing a scalable, real-time web system which serves as a bridge between thousands 
of IoT devices and the end users who are interacting with them using a web browser client application. The main 
theme of the project is “home automation” and more specifically controlling smart pellet burners remotely and 
collecting data about their operation.  

Key words: Internet of Things, home automation, MQTT, real-time client-server communication 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
В последните няколко години терминът “Internet of Things” (Интернет на нещата) 

придобива все по-голяма популярност. Причина за този бум се дължи на цялостния 
технологичен напредък и на желанието на потребителите да автоматизират и 
оптимизират все повече процеси от ежедневието си. Основната идея на Internet of 
Things е свързаността между всички устройства от домакинството с цел подобряване 
на тяхната ефективност чрез анализиране на данните събрани по време на работата 
им. 

Важен фактор за масовото навлизане на Internet of Things устройствата на пазара 
е понижаващата се цена на микроконтролерите с вграден WiFi модул, комбинирана с 
намаляване на техните физически размери и увеличаването на изчислителната им 
мощ. Един такъв продукт е интегралната схема ESP2866, която е особено популярна 
платформа за любителите на електрониката и е често използвана за бързо 
прототипизиране на Internet of Things продукти. ESP2866 модулът струва около 2 
щатски долара, има 32-битов RISC процесор работещ на честота 80 MHz, разполага с 
64 KB RAM памет, 1 MB Flash памет и WiFi модул поддържащ пълния TCP/IP стек. 
Размерът на тази интегрална схема е съизмерим с този на монета от 1 лев. Според 
предвиждане на Cisco, базирано на текущото състояние на Internet of Things пазара, до 
2020 година в експлоатация ще влязат над 50 милиарда електронни устройства с 
достъп до Интернет [2]. 

Развитието на облачните услуги, увеличаването на изчислителната мощ на 
преносимите компютърни устройства (мобилни телефони, таблети, часовници и др.) и 
непрекъснато разрастващата се Интернет инфраструктура създават нова ниша в 
пазара на софтуер - разработване на информационни системи, които взаимодействат 
с мрежа от свързани с Интернет „умни“ устройства.  

Статията има за цел да проследи стъпките по реализирането на уеб-базирана 
софтуерна система, която да извършва следните функционалности и да покрива 
следните изисквания: 
1. Отдалечено управление на „умни“ пелетни горелки по Интернет (не е 

задължително потребителят и пелетната горелка да са в локална мрежа) 
2. Комуникация между пелетните горелки и техните собственици в реално време 
3. Съхраняване на данни (системни логове) от пелетните горелки с цел анализ на 

ефективността им и сервизна поддръжка 
4. Защита и сигурност на потока на данните в системата 
5. Използваем, адаптивен и многоезичен интерфейс, който да поддържа 

максимален брой различни устройства и операционни системи. 
 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА 
Софтуерната система, която покрива спецификацията е базирана на т.нар. MEAN 

стек – MongoDB, Express, Angular и Node.js. Крайният продукт е сървърно Node.js уеб 
приложение, което свързва пелетните горелки с техните собственици в реално време, 
съхранява информация за работата на горелките и системни логове в база данни и 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’17 

- 132 - 

 

осъществява логически контрол на достъпа до данните според потребителската роля. 
Интерфейсът на системата (Фигура 1) е браузърно приложение с адаптивен дизайн, 
който е многоезичен и използваем при всякакъв размер на дисплея. Системата е 
изградена върху софтуерни модули, които са с безплатен лиценз и отворен код, което 
позволява основният ѝ архитектурен модел да се използва, както в комерсиален 
продукт, така и в любителски проекти. Компонентите на системата са платформено 
независими и могат да бъдат инсталирани под различни видове операционни системи 
и процесорни архитектури. В конкретният случай за разработката на системата е 
използван Windows 10, а крайният продукт работи в средата CentOS. 

 

 
Фигура 1. Интерфейс на системата 

 
Първото предизвикателство, което трябва да бъде преодоляно по време на 

проектирането на софтуерната система, е осъществяването на комуникацията между 
embedded устройства (базирани на ESP2866) и крайният потребител. Най-простото и 
наивно решение е да се използва функционалността на интегралната схема ESP2866, 
която позволява създаване на WiFi Access Point. Към тази мобилна точка за достъп, 
могат да се свързват клиенти и по този начин да комуникират директно с ESP2866. Това 
решение не е за предпочитане, тъй като този вид връзка изисква потребителят да се 
намира в радиуса на излъчвания от пелетната горелка WiFi сигнал. Тази стратегия 
може да бъде използвана за първоначалната настройка на пелетната горелка – 
свързването ѝ с домашната WiFi мрежа, но отдалеченото управление на горелката 
извън пределите на дома изисква внедряването на друг метод. По-добър подход би 
бил всички устройства и потребители първо да комуникират с Node.js уеб сървъра по 
Интернет, който да препраща получените съобщения до техните адресати – 
потребители или пелетни горелки.  

Използвайки за комуникация утвърдения HTTP протокол, ESP2866 устройствата 
могат периодично да изпращат данни за сензорите си чрез HTTP заявки към уеб 
сървъра, а той от своя страна ще препраща потребителските заявки за управление към 
съответните пелетните горелки. На пръв поглед това изглежда като функциониращо 
решение, но ако се замислим по-задълбочено, изникват няколко критични недостатъка 
възпрепятстващи желаното поведение на системата [4]:  

- HTTP протоколът няма механизъм, който да обработва провалените заявки и да 
ги пуска повторно. 

- Изпращането на HTTP заявка може да пропадне заради слаб Интернет сигнал, 
спиране на захранването и др. фактори на средата.  

- Неуспешните HTTP заявки трябва да се обработват на приложно ниво, а това 
усложнява кода. 

- HTTP съобщенията генерират много излишен трафик на данни, тъй като едни и 
същи хедъри трябва да се изпращат и получават с всяко едно съобщение. 

- HTTP протоколът не позволява компресирането на хедърите, затова те често 
заемат повече байтове от колкото съдържанието в тялото. Това води до неефективно 
използване на Интернет трафика между устройствата и уеб сървъра.  
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 Най-сериозният недостатък на HTTP протокола за нуждите на проектираната 
система, е че след като сървърът получи команда от потребителя, която трябва да 
препрати към дадена пелетна горелка, той трябва да знае IP адреса ѝ, за да може да 
изпрати HTTP заявка към нея. Това означава, че всяка пелетна горелка трябва да 
изпълнява ролята на HTTP сървър и да има статичен IP адрес, към който Node.js уеб 
сървърът да изпраща заявките си. Разбира се, това е много трудно постижимо условие 
в реална ситуация и поставя допълнителни технически изисквания към потребителите, 
за да могат да използват системата. 

Недостатъците на HTTP протокола в контекста на Internet of Things карат учени от 
IBM и Eurotech през 1999 г. да създадат нов протокол за пренос на данни по мрежата, 
който да улесни комуникацията с и между embedded устройства. Този протокол се 
нарича MQTT (Message Queue Telemetry Transfer) [5] и е максимално олекотен, улеснен 
и производителен. Данните се пренасят в двоичен вид, а хедърите са дълги само 2 
байта. MQTT е базиран върху publish-subscribe модела и изисква отделен сървър, 
наречен брокер на съобщенията.  Благодарение на тази архитектура Internet of Things 
устройствата и уеб сървърът трябва да знаят единствено IP адреса на брокера, който 
от своя страна се грижи съобщенията да пристигат до техните адресати. MQTT 
брокерът се явява посредник между пелетните горелки и уеб сървъра като всички 
съобщения минават първо през него. 

MQTT дефинира и различни нива на гаранция за доставяне на съобщенията, в 
случай че връзката е прекъсната или поради някаква причина съобщение не е 
достигнало до получателя. Те са наречени качество на услугата (quality of service) и се 
състоят от три нива:  

- QoS 0 – съобщението се получава най-много веднъж като единствената 
гаранция за получаване стъпва върху TCP протокола, отговорен за преноса 

- QoS 1 – съобщението се получава поне веднъж, но може да бъде получено и 
повече пъти 

- QoS 2 – съобщението се получава точно веднъж 
Колкото по-високо е нивото на гаранция, толкова повече ресурси (данни  

изпратени по мрежата, процесорно време, оперативна памет и дисково пространство) 
изисква комуникацията. В системата данните за състоянието на горелките се изпращат 
с QoS 0, защото това се извършва в кратък интервал от време и дори някое съобщение 
да се изгуби, това няма да наруши цялостната работа на приложението. Системните 
логове се изпращат с QOS 1, защото е задължително тези данни да се получават 
винаги. С QoS 2 се изпращат потребителските команди до пелетните горелки – 
включване, изключване и промяна на температурата. Съобщенията от този тип трябва 
винаги да пристигат само веднъж. Възможността за избор на качество на услугата 
спестява на разработчика необходимостта от имплементиране функционалностите 
свързани с обработването на проблемите възникващи при доставянето на 
съобщенията. 

Друг важен аспект от комуникацията през MQTT протокола е разпределянето на 
получените от брокера съобщения. Те се класифицират по теми (topics) като всяко 
MQTT съобщение трябва да бъде изпратено към определна тема. Само MQTT 
клиентите абонирани за тези теми получават съобщенията изпратени към тях.  

Комуникацията между пелетните горелки и крайните потребители се 
осъществява по следния начин: 
1. Пелетните горелки публикуват своите съобщения към MQTT брокер чрез MQTT 

клиент. 
2. Node.js уеб сървърът има свой собствен MQTT JavaScript клиент, който е 

свързан към MQTT брокера и е абониран за съобщенията от всички теми. При 
получаване на съобщение то се записва в базата данни или се препраща в 
реално време към собственика на пелетната горелка (ако той е онлайн). 
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3. При получаване на съобщение от браузърен клиент, уеб сървърът има за задача 
да препрати съобщението до получателя му отново чрез публикуване към 
съответната тема на MQTT брокера. 
За комуникация в реално време между уеб сървър и браузърен клиент е 

използван WebSocket протокола. Той позволява двупосочна постоянна връзка между 
сървър и клиент. Възползвайки се от възможностите на WebSocket протокола, 
клиентът установява връзка със сървъра веднъж и в последствие не е необходимо да 
проверява за нови данни, защото сървърът може сам да изпрати данните към клиента 
още в момента на тяхното получаване [3].  

За осъществяването на WebSocket връзка между сървър и браузърен клиент има 
две условия: сървърът да слуша за WebSocket заявки на порт 80 или порт 443 (в случай 
на SSL) и клиентският браузър да поддържа WebSocket API. Поддръжката на 
WebSocket от съвременните браузъри е отлична - около 95% от най-използваните към 
днешна дата браузъри позволяват комуникацията чрез този протокол. 

В настоящата система WebSocket връзката между Node.js сървъра и браузърния 
клиент се използва за двупосочна комуникация в реално време между пелетните 
горелки и техните собственици. Когато уеб сървърът получи данни от пелетна горелка, 
той проверява дали нейният собственик има отворена WebSocket връзка с него, и ако 
тя съществува, съобщението бива препратено към него. Клиентите от своя страна 
могат да изпращат команди за управление на горелките по същата тази WebSocket 
връзка като това намалява времето на изчакване и трафика на данни спрямо 
изпращането на еквивалетни HTTP заявки. 

За съхраняване на данните на уеб приложението е използвана нерелационната 
база данни MongoDB. Тя позволява гъвкавост при моделирането на данните, висока 
производителност при запис и разпределяне на данните в клъстъри (множество 
инстанции на СУБД). 

Нерелационните бази данни са отлично решение в контекста на Internet of Things, 
защото информационния поток от множеството свързани устройства често изменя 
своята форма. Динамичната структура на данните при релационните бази данни е 
трудно постижима - изисква се дълго и задълбочено проектиране, както и предвиждане 
на възможните бъдещи изисквания. При MongoDB флуидната структура на данните 
идва безплатно, тъй като всеки запис е JSON документ. Работата с MongoDB в 
приложния слой на системата е улеснена от факта, че заявките към СУБД са всъщност 
JavaScript методи [1]. 

Уеб-базираната система за управление на пелетни горелки е изградена върху 
няколко нива, които се грижат за защитата на потребителските данни.  

На ниво MQTT брокер е използвана защита чрез потребителско име и парола, 
която е част от протокола. Брокерът Mosquitto е конфигуриран със списък от 
устройствата регистрирани в системата, като всяко устройство има свое потребителско 
име и парола. 

На ниво уеб сървър се осъществява логически контрол, който ограничава 
комуникацията между потребителите и пелетните горелки. Преди да бъдат изпратени 
данни в една от двете посоки, първо се проверява дали потребителят е собственик на 
пелетната горелка. Достъпът до базата данни минава през HTTP RESTful API. Този 
слой прилага защита на данните според ролята на потребителя – собственик на 
горелка, сервизен техник или администратор. Всяка роля предоставя различни права 
върху работата с данните. HTTP и WebSocket комуникацията между Node.js уеб 
сървъра и клиентите е криптирана с SSL. 

На ниво браузърен клиент също се осъществява логически контрол според 
правата на потребителя. За да има достъп до системата, потребителят трябва да се 
аутентикира с потребителско име и парола. При правилна комбинация сървърът връща 
JSON Web Token, който съдържа информация за потребителя, включваща правата му 
в системата. 
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За интерфейс на системата е изработено браузърно уеб приложение, защото това 
позволява достъп от най-голям брой различни платформи и операционни системи. 
Браузърното приложение е изградено с помощта на Angular и предоставя удобен, 
динамичен и многоезичен потребителски интерфейс. Внедрени са някои от  най-новите 
уеб технологии – Web App Manifest и ServiceWorker, които позволяват на уеб 
приложението да има собствена икона на началния екран, да работи офлайн и да се 
стартира в самостоятелен прозорец. Отделено е специално внимание на 
производителността – приложението зарежда за по-малко от 1 секунда на десктоп и за 
по-малко от 2 секунди на мобилно устройство, а размерът му е около 500 KB. 

 
Фигура 2. Софтуерна архитектура на системата 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Информационните системи, които комуникират с Internet of Things устройства, ще 

бъдат все по-търсени от потребителите и ще предлагат нови възможности за печалба. 
Разработчиците на такива системи са изправени пред много предизвикателства 
свързани с комуникацията между устройства и потребители, защитата на данните и 
обработването на огромен поток от информация. Благодарение на новите протоколи 
за комуникация като MQTT и WebSocket и софтуерните продукти с отворен код като 
Node.js, MongoDB и Mosquitto разработката на уеб-базирани Internet of Things 
информационни системи е по-леснa от всякога. 
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Abstract: Art School “Art Popovo” – Web Application: Websites are somehow mandatory nowadays. 
With the time passing Internet and the technologies are growing very fast. Building a website is not that hard but 
it takes a while to learn and understand the basics. The paper provides information on why each of us should 
have a personal website and how is the art school’s website build. The realization of some basic features is 
described. The main tools and techniques for optimization and website security are discussed. 
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INTRODUCTION 
Everybody should have their own website. That’s because it’s easier to inform people, 

share opinions, publish news, achievements, etc. It is a big bonus which may work even as 
an advertisement. Many people rely on the information posted there. However, the things 
aren’t like that in the small settlements, at least in Bulgaria. The most of the people aren’t 
used to Internet and they still prefer to ask someone rather than start their PCs and look in 
the network. Many people might have been witnesses how hard it is to find an address, 
specific information or something else. The author of the website came up with that idea and 
he decided to create the website. 

 
HOW THE APP WORKS 
Main functionality 
The design of the website is based on Bootstrap v3.3.7 [1]. Bootstrap is an open-source 

Javascript framework developed by the team of Twitter. It’s a combination of HTML, CSS, 
Javascript code designed to help users build interface components. Nowadays, the most of 
the websites are using it. Art School’s website is valid for HTML5 and CSS3. It has some 
Javascript codes like jQuery UI, jQuery Easing, jQuery Form Validator, ScrollToTop, 
Livestamp “Time ago” [2] and let’s not forget the jQuery library which is mandatory for some 
Bootstrap components and the most of the scripts. 

The website contains both types raster and vector graphics images. The raster graphics 
images consist of pixels unlike the vector ones which are based on vectors, which lead 
through locations called control points or nodes. The vector graphics images have their 
advantage over the raster that their quality remains the same after a zoom and their loading 
speed is also better (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Raster versus vector graphics 

 
Optimization 
Each serious website should be optimized at both loading speed and Search Engine 

Optimization (SEO). To make the loading speed faster, the author minimized the amount of 
the redirects, minified the CSS and JS files, set up gzip compression, checked for broken 
links, reduced the most of the images’ size by changing their formats (for example, images 
that haven’t transparent areas, can be JPEG instead of PNG), by making their actual size 
same as in the CSS file and by pushing their quality a bit so there wouldn’t be any difference 
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for the human’s eye. few website analyzers [5] are used to check the loading speed of the 
website and then he fixed the major problems. In Fig. 2 the loading speed of the website is 
presented. 

 

 
Fig. 2. Loading Speed Test performed by Pingdom Tool 

 
The SEO is the second part of the site’s optimization because it really matters if the 

website is going to be on the first page or somewhere else in the search engines. There are 
a few SEO checkers [6] which are telling us what’s wrong and what has to be fixed to achieve 
the desired effect (Fig. 3). The missing rates are coming from the URL Canonicalization Test 
which means http://site.com can be accessed via http://www.site.com, turned on server 
signature, Libwww-perl Access Test and some more that are going to disappear once the 
website is uploaded at the real host. 

 

 
Fig. 3. SEO checkup performed by seositecheckup.com 

 
Another part of the optimization is optimization for various browsers. Some commands 

in CSS are having different syntax which suits the browser's compatibility. Mozilla Developer 
Network [7] is preferred site for command’s browser compatibility checking. In the figure below 
browser compatibility for “border-radius” is presented. 

 

 
Fig. 4. border-radius browser compatibility 
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Another also important part is the mobile device optimization. Nowadays almost 

everyone has a smartphone or a tablet. It is essential the website to have a mobile version 
and to be optimized for different resolutions. Bootstrap applies some initial settings for low 
resolution devices. In Fig. 5 the mobile version of the website is presented. 

 

 
Fig. 5. The website’s mobile version 

 
Security 
Everyone who is writing PHP code should try to secure it as much as possible in the 

process of writing. What does that mean? Let’s say http://domain.com/news.php?id=2. It will 
show us news with id: 2. The problem is that we haven’t any type restriction and we can write 
anything else there. It means that our page is vulnerable to SQL Injection. SQLi is the most 
famous hacking method today which gives a hacker the opportunity to dump any information 
from the database and the possibility to upload a shell. Fig. 6 shows us where the vulnerability 
is coming from. 

 

 
Fig. 6. SQL Injection vulnerability 

 
To secure that we should cast the type we want, use prepare statements or 

htmlspecialchars. Nowadays, there are plenty of tools which help us to find vulnerabilities in 
a website. One of them is a program called Acunetix Web Vulnerability Scanner [8]. It finds 
even the smallest and the most harmless vulnerability. In Fig. 7 results from Acunetix scan 
are presented. 
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Fig. 7. Art School’s website scanned with Acunetix 

 
Furthermore, there are a few also famous vulnerabilities which are called Local File 

Inclusion (LFI), Remote File Inclusion (RFI) and Cross Site Scripting (XSS). An example for 
LFI and RFI could be a developer who includes a GET method. It gives the opportunity to a 
hacker to change the headers and upload a shell. The shell is a PHP file which works like 
FTP (File Transfer Protocol) and it gives us permissions to add, edit, delete or download files. 
We can set certain rules for our files in order to restrict hacker’s permissions. If our host isn’t 
secured enough and if we have an upload form somewhere (usually one which is used for 
user avatars) then we might upload a shell by sending changed headers and their content 
type to image/jpeg with Tamper Data. If that doesn’t work, we can try spoofing the extension 
by making it looks like an image (for example, shell.php;.jpg), as long as the content type 
remains image/jpeg. However, to secure the variables while selecting data from the database 
the creator of the website used PHP Data Objects (PDO) connection and its prepared 
statements. For example, piece of code which is used in the achievements page to call out 
the selected category and its sort. The website uses PDO’s prepared statements. As we see 
on the picture below, the variable cat has been bonded to an integer parameter with the same 
name. That makes sure the input for the category will be integer. In Fig. 8 how does the PDO’s 
prepared statements look like is presented. 

 

 
Fig. 8. PDO’s prepared statements 

 



РУСЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ                                    СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ – СНС’17 

- 140 - 

 

The author also made a restriction in the htaccess file to prevent some folders from 
being scanned (Fig. 7). And a little advice – if you’re hosting your website on your home PC 
make sure to remove the phpmyadmin folder and whenever you need it, put it back because 
it can be bypassed. 

 
Website Preview 
The main page consists of a news system, categories related to them, search and a 

Facebook page. The news system includes comments system by Disqus [9]. Many famous 
websites are using Disqus as news commenting system, even sites which are using 
WordPress (even though they have an integrated one). WordPress is a very famous open-
source Content management system (CMS) which is preferred for blogs. There are a few 
more pages: view news, about the art school, gallery, achievements, contacts. View news’ 
page has included options to share the news in the social media. About the art school page, 
it is pretty much only text but the gallery and the achievements pages consist of a PHP code 
which is selecting a data from the database and it can be edited through the administration 
panel. The contacts page gives us information for the developer and the leader of the art 
school. There is also a contact form which sends the messages to a chosen e-mail address 
by the developer. The administration panel is able to control almost everything in the website. 
It consists of a simple account system for authorization (possible features with it: edit profile, 
upload avatar, change password), view/add/edit/delete news, their categories, achievements 
and achievements categories. In the figures below are presented the most of the pages that 
the website contains. 

 

 
Fig. 9. Homepage 

 

 
Fig. 10. Gallery page 
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Fig. 11. About the Art School “Art Popovo” 

 

 
Fig. 12. Page view news 

 

 
Fig. 13. Achievements preview page 
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Fig. 14. Contacts page 

 

 
Fig. 15. Administration panel 

 
CONCLUSION 
The website is not finished yet. Therefore, there is some more stuff to do with it. 

 The author plans to expand the capabilities in the following areas: 

 language system which will make the website readable for people from other countries; 

 ability to upload a picture via drag & drop technology; 

 website visitor statistics in the administration panel. 
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Abstract: Game Boy Еmulator: Game Boy emulator is a project which purpose is to mimic real hardware 
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INTRODUCTION 
Game Boy is a 8-bit handheld game console manufactured by Nintendo. It was first 

released on April 21, 1989 and has been an object of interest of many programmers, because 
at the time it solved complex problems with very limited hardware resources. The main reason 
this emulator was created is to learn more about computer architecture and how all hardware 
sub-systems interact with each other. Because this emulator was made for learning purposes, 
it is not meant for end user use and there are far better and more complete emulators that do 
the job. The D [1] programming language and a general purpose multimedia library called 
SFML [2] were used for implementing the emulator. The project is open-source and publicly 
hosted on Github at https://github.com/nikibobi/gameboy-d. The code is licensed under the 
MIT license. Each hardware module is implemented as a separate D language module. In 
app.d is where classes are instantiated, that is where the window is created and the main 
game loop. 

 
EMULATOR IMPLEMENTATION 
Processor and registers 
Game Boy’s CPU is 8-bit and is based on Intel’s 8080 and Zilog’s Z80 processors. It 

has 7 general purpose registers - A, B, C, D, E, H, L; flags register F with 4 flags - Z (Zero), 
N (Negative), H (Half carry), C (Carry); SP (Stack Pointer) and PC (Program Counter). The 
instruction set [3] has 256 (not all are used) different instructions and there is also a secondary 
instruction set that has bit manipulation instructions. When an instruction is fetched the first 
byte defines its type and address in the instruction set. If the instruction accepts an argument 
then up to two more bytes are red. After that the PC register is incremented by that many 
bytes and now points at the next instruction to be red. 

 

 
Fig. 1. Processor Registers 

 
Memory space and cartridges 
It has a memory space of 64KB which includes ROM, RAM, Video memory and memory-

mapped IO registers. Games for the Game Boy are distributed trough cartridges. When a 
cartridge is inserted into the slot it’s data is memory-mapped as ROM (Read-only memory) to 
the first 32KB of the memory space (addresses from 0x0000 to 0x8000). But not all games 
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are exactly 32KB and are most often larger. Nintendo solved this problem by splitting the data 
into 16KB chunks called memory banks. For those games there exists an external chip 
located on the game cartridge called MBC (Memory Bank Controller) [4] switching the 
memory banks that are memory-mapped. The first bank - 0 is always mapped in address 
range 0x0000-0x4000 and never changes. The current active bank is mapped at address 
range 0x4000-0x8000. Game Boy supports up to 125 (from 0x1 to 0x7F) different memory 
banks. The control registers of the MBC are also mapped to 0x4000-0x8000, but they are 
write-only and don’t actually write over the ROM, but instead they switch the active bank. 
Some cartridges have external RAM part that is used to save the progress of the game. It is 
mapped to address range from 0xA000 to 0xC000. 

 

 
Fig. 2. Memory map 

 
Display and video 
The Game Boy has and LCD video display that is 160×144 pixels. It has 2-bit (4 total) 

colors that are shades of green. Memory addresses from 0x8000 to 0xA000 are reserved for 
Video RAM. It contains sprite and tile information. Part of it is reserved for background tiles 
and foreground tiles. Sprites are the moving objects like the player. They can be 8×8 or 8×16 
pixels. There is enough space in the VRAM for 40 sprites and that part of the memory is called 
OAM (Object Attribute Memory) [5]. Each sprite is exactly 4 bytes long. The first two bytes 
contain the X and Y coordinates of the sprite on the screen. The third byte contains the pattern 
number (the index of the tile that represents the sprite). And the last fourth byte contains 4 
flags. One of them is priority that represents if the sprite should be drawn in the background 
(when 1) or foreground (when  0). Two flags contain information if the sprite’s pattern should 
be flipped by x-axis, y-axis or both. And the last flag is the palette index (0 or 1). A palette is 
a table that maps indexes to actual colors. Game Boy supports two palettes at a time. It is 
fascinating how a single tile pattern can be reused to generate 96 (4 flips × 4! palettes) 
different unique sprites. 

 
IO Ports and Input 
The memory area from 0xFF00 to 0xFFFF are reserved for control registers of different 

hardware devices. This makes working with hardware devices as easy as writing to or reading 
from a memory address. Every subsystem uses the memory to do different things with the 
same instruction. There is no special instruction for working with hardware it is all just a LD 
instruction. 

Game Boy has a total of 8 physical buttons. Four buttons for each direction, button A, 
button B, Start and Select. Working with hardware is done by writing/reading a specific 
memory location. A single byte is used at memory address 0xFF00. Writing to that location 
specifies which set of button is about to be red. Writing 1 to the 4th bit reads the 4 special 
buttons and writing 1 to the 5th bit reads the 4 direction buttons. Reading that address returns 
the state of the buttons in the set in the lower 4 bits with 0 meaning pressed and 1 released. 

 
Memory module 
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The memory module is important since all other modules depend on its interface. The 
Memory class holds two hash tables one for reading and one for writing operations. Because 
every module owns only a part of the address space, a mount() function has been made. It 
accepts start and end address and a callback function to be called when memory is accessed 
at that range. The range itself serves as a key in the corresponding hash table. The value is 
a function that returns a byte (for reading) or a void function that has a single byte argument 
(when writing a byte to an address). The implementation of the callback functions can be as 
trivial as reading a value from an array. There are also indexer operators so that an instance 
of the memory class can be intuitively used as an array. Writing a value 127 to an address 
0xFF00 is intuitively: mem[0xFF00] = 127; 

 
CPU module 
Instruction structure 
This structure is holding the mnemonic, arguments count and action of a single 

assembler instruction. It has 3 different constructors accepting callbacks with 0, 1 and 2 
arguments for instructions taking 0, 1 and 2 operands. In it there is an union with 3 different 
pointers to functions. The arguments count is used to differentiate which pointer to use. 
Unions contain a set of variables that all share the same memory location. So only one of its 
variables can be used at a time. 

 
Processor class 
The Processor class implements the two instructions sets as hash tables with the byte 

code as a key and Instruction structure as a value. CPU registers are contained in a hash 
table with a char as a key (the name of the register) and byte as it’s values. A function that 
accepts a variable length string and combines the listed registers into one larger value. There 
are instructions that operate on 16-bit values and use the combinations BC, DE, HL. So that 
the first register is the high part and the second is low. The HL register is often used to access 
an arbitrary memory location at address the value of the register. The CPU flags are 
implemented in a similar fashion. The F register can be read as a whole or each bit can be 
accessed through its char code. 

A lot of the instructions are exactly the same and just use a different register. For 
example the ADD instruction has 8 different variants for each register – A, B, C, D, E, H, L, 
(HL). The last one is the value at memory address HL. The ADD instruction adds a value to 
A (often called accumulator) register. It takes byte-codes from 0x80 to 0x87 including. This 
reduces the number of unique instructions from 256 to around 32 or even less. For each 
instruction there is a single generic function that does the logic. Later lambda expressions are 
made that use that function and the only difference is the register used. 

When the byte code 0xCB is read the second instruction set activates which again has 
256 different byte-codes, but only 11 actual instructions. 64 of them are a single SET 
instruction that sets a bit with index 0-7 of one of the 8 registers to 1. The same is for the RES 
instruction that does the same but instead sets the bit to 0. 

 
Interrupts 
There are times when the CPU has to stop executing the current instruction in line and 

do something more important. Game Boy has 5 interrupt types – VBlank, LCDStat, Timer, 
Serial, Joypad. VBlank happens when the screen refreshes the graphics. LCDStat is when 
some control register of the display changes. Timer is when one of the internal timers reaches 
0 and something has to happen. Serial is when serial port communication begins and Joypad 
is when a button is pressed or released. When an interrupt happens the current value of PC 
(Program Counter) is pushed to the top of the memory stack. Then a jump instruction is 
performed to a fixed location depending on the type of the interrupt. For example for VBlank 
it goes to 0x40 address of the ROM. After the interrupt has been handled the value of PC is 
popped from the stack and its value is restored and continues where it left of. In some 
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cartridges interrupts can even happen during other interrupts. Memory location 0xFF0F is 
used to flag what type of interrupt is triggered, but interrupts can’t be triggered if they are not 
enabled in location 0xFFFF (the last address in the memory). Also there are two instructions 
that enable/disable all interrupts EI (from Enable Interrupts) and DI (from Disable Interrupts). 

 
ROM module 
This module is responsible for reading the raw binary files of the cartridges and 

extracting metadata information about the loaded game. The cartridge header [6] is located 
in range 0x100 to 0x14F and contains the game title, version, manufacturer, MBC type, 
memory banks, external ram size and checksum. If the checksum of the header is incorrect 
the game doesn’t load. The cartridge class is mounting the raw bytes read from the file to 
memory location 0x0000 to 0x8000. Currently MBC controllers aren’t supported, but are 
planned to be added. 

 
Video module 
The video module handles Video RAM, sprites (OAM), tiles and a state machine that 

simulates the GPU states. A Sprite structure has been added that has the exact format as 
described in the introduction and has friendly properties for accessing the raw bytes. 

The GPU has four states: HBlank, VBlank, OAM and VRAM. Game Boy renders the 
screen by running a scan line that goes from the top and goes down through each pixel row. 
When the line moves to the next row a HBlank is triggered. After the scan line goes to the 
bottom of the screen a VBlank state is triggered, the screen clears and the line goes back up. 
The sprite table can be modified only when the GPU is in OAM state. And the same goes for 
the VRAM state. There are a few other functions that work with palettes, tiles and sprites. 
This module also renders the game screen on a off-screen texture that later is rendered on 
the program window. 

 
Input module 
This module handles keyboard and gamepad input and translates the states to the 

format described in the introduction and mounts it to address 0xFF00 using the memory 
module interface. 

 
CONCLUSION 
A lot has been learned while doing this emulator and it gave me insight on low level 

programming, hardware, computer architecture and design. MBC controllers and the sound 
sub-system are still to be implemented. I hope my work helps other aspiring programmers to 
learn more about this interesting 8-bit computer. This project was inspired by several other 
open source emulators [7] [8]. 
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Подход при разработване на ядро на операционна система за 

процесорите от групата IA-32 
 

Антон Ангелов 

 
Abstract: An Approach to developing an OS kernel for processors of IA-32 group: This paper 

describes the stages of development of a UNIX like operating system, called by its developer ANTONIX, and 
also summarizes its main characteristics. The author of this project was motivated by the potential acquisition 
of knowledge and experience in this field and also applying this project for embedded systems. 

Key words: OS development, Kernel development 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Статията има за цел да опише етапите на изграждане на подобна на UNIX  

операционната система, наречена от разработчика ANTONIX, както и да обобщи по-
важните й характеристики. Изборът на автора на проекта за предприемане на подобно 
начинание е мотивиран от потенциалното придобиване на по-детайлни познания в 
сферата на компютърните системи, едновременно в хардуерния и софтуерния аспект.  

Първият раздел описва основните понятия и служи за въведение в темата. След 
това са описани характеристиките на системата ANTONIX и нейното проектиране. 
Статията завършва с описание на тестовете и заключение. 

 
ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ – ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗГРАЖДАНЕ 
Произход и предназначение 
Идеята за операционна система се появява около софтуерната система IBM 701 open 

shop около 1954 г. Значителни промени в концепцията настъпват при разработването 
на системите Multics и UNIX [6]. Към днешен ден съществуват редица операционни 
системи, за различни видове компютърни архитектури. Някои от по-известните са 
Windows NT, Linux, *BSD, Solaris, FreeRTOS, Plan9 и други. 

Основното предназначение, както и причина за появата на операционните 
системи, е нуждата да се намали сложността на софтуерните системи чрез 
систематизация и абстракции. И на второ място, възможността да се изпълняват 
няколко потребителски приложения едновременно на една и съща компютърна 
система. Може да бъде казано, че операционните системи виртуализират хардуера и 
се явяват посредници между хардуера и потребителските приложения. 

Значима част от виртуализацията включва реализирането на многозадачност, 
т.е. възможността за паралелно изпълнение на няколко потребителски приложения. 
Погледнато от обратната страна, ако нямаме операционна система, не можем да 
изпълняваме повече от едно приложение върху компютърната система. Освен това, 
приложението ще бъде тясно обвързано с хардуерните особености на системата. Това 
означава, че ще бъде невъзможно изпълнението му върху система с дори малки 
хардуерни различия. 

Стандартна дефиниция на операционна система е софтуер, който разпределя и 
абстрахира физическите ресурси на компютърната система, предоставяйки елемент на 
сигурност [7]. Като допълнение може да бъде казано, че тя отговаря за решаването на 
четири основни задачи: 
 Разпределя достъпа до хардуерните ресурси на компютърната система между 

потребителските приложения (напр. процесор, памет, твърд диск, входно-изходни 
портове, шини и други). 

 Виртуализира хардуера чрез драйвери (device drivers) и предоставя общ 
интерфейс за ползването на всеки клас хардуер. 

 Предоставя помощни софтуерни услуги на потребителските приложения (напр. 
четене на файл от хард диск, рисуване по екрана, четене от клавиатурата и други). 

 Предоставя начин за комуникация с потребителя. Това обикновено се реализира 
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чрез графичен или текстов потребителски интерфейс. 
Компонентите, съставляващи една конвенционална операционна система са: 

 Ядро (на английски – kernel) 
 Слой за абстракция на хардуера (на английски – hardware abstraction layer) 
 Драйвери за устройства (на английски – device drivers) 
 Потребителски софтуер (на английски – user space software) 

 
Ядро 
Доминиращите парадигми за дизайна на ядрото са две, а именно монолитно ядро 

и микроядро. Основната разлика е, че при монолитното ядро хардуерните абстракции 
и драйверите са статично или динамично свързани и се изпълняват като един голям 
процес. От друга страна, при микроядрото драйверите са отделни процеси, които 
комуникират помежду си и с ядрото посредством механизми за междупроцесна 
комуникация. Пример за такива механизми са комуникационни канали (pipes) и 
споделена памет.  

Съществува и друга парадигма, която е значително по-малко разпространена и е 
обект на изследване и експериментиране. Това е така нареченото екзоядро. Основната 
отличителна черта на екзоядрата е, че предоставят единствено интерфейс от ниско 
ниво за достъп до хардуера, оставяйки абстракциите на потребителските приложения. 
Под абстракции се има в предвид обичайните софтуерни услуги, като например 
файлова система, смесване на звук и други. Това позволява на разработчиците на 
потребителските приложения да използват тези абстракции, които намерят за 
подходящи и да избегнат нежеланите абстракции [8]. 

 
Слой за абстракция на хардуера 
Слоят за абстракция на хардуера е модул, който отговаря за виртуализирането на 

хардуерните особености на конкретна компютърна архитектура (напр. IA-32, AMD64, 
ARM, SPARC и т.н.). Колкото са поддържаните архитектури, толкова екземпляри на 
модула има реализирани в системата. Като отделните реализации предоставят общ 
интерфейс за употреба. 

 
Процес на стартиране 
При стартиране на компютъра, първата програма, която бива заредена, е 

базовата входно-изходна система (Basic Input Output System) или BIOS. Нейната 
задача е да провери дали системата е в изправност и да установи хардуера в режим 
на работа. След като свърши задачата си, контролът върху процесора бива даден на 
операционната система. Или казано по-конкретно – на модул за начално зареждане 
(bootloader), който зарежда и стартира ядрото на операционната система.  

BIOS предоставя набор от софтуерни функции, които позволяват контрол над част 
от устройствата. Но ако ядрото оперира в среда на 32-битов (защитен) режим или 64-
битов (дълъг) режим, то тези функции стават неизползваеми. Така че, за да се използва 
пълният потенциал на процесора, т.е. защитен или дълъг режим, трябва да се откажем 
от всички софтуерни функции, предоставени от BIOS [3], което налага разработването 
на собствени драйвери за всяко едно устройство, което е част от компютърната 
система. 

 
Устройства 
Драйверите комуникират с хардуера чрез два основни механизми, използване на 

общо адресно пространство за памет и В/И устройства (memory mapped I/O) и 
използване на отделно адресно пространство за В/И (I/O ports). При първия механизъм 
драйверът може да пише на определен адрес в паметта, като хардуерът ще бъде 
автоматично информиран за това и ще обнови състоянието си. При втория механизъм 
се използва отделно асемблерски инструкции “in” и “out” за достъп до В/И адресно 
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пространство [2].   
По простите устройства, или контролери, обикновено притежават няколко 

регистъра, които могат да бъдат прочетени или записани от процесора. Регистрите се 
ползват, за да променят състоянието на устройството (чипа) и определят какви 
действия да извърши [3]. 

 
Потребителско пространство 
Потребителските приложения комуникират с ядрото чрез системни извиквания. Те 

правят системни извиквания, като записват аргументите им на определено място 
(например в регистри или в стек) и генерират команда за прекъсване (напр. “int 0x80”), 
която превключва процесора в привилегирован режим [5]. След това ядрото изпълнява 
желаната функция и връща процесора отново в непривилегирован режим, за да 
продължи да изпълнява потребителското приложение. 

 
Цел и задачи 
Целта на настоящата работа е да се разработи ядро на операционна система за 

процесорна архитектурна група IA-32 с цел обучение на студенти, което може да 
послужи и за основа на разработване и експерименти с нови концепции в областта на 
операционните системи. Като допълнение трябва да притежава следните 
възможности: 
 Функционалност за установяване на таблиците GDT и IDT при стартиране на 

ядрото, които са отговорни за настройване на сегментите в паметта, както и 
прекъсванията. 

 Функционалност за препрограмиране на PIC, като IRQ линиите се асоциират към 
прекъсвания 32 до 47. 

 Програмен интерфейс за писане по екрана в текстов режим, както и четене от 
клавиатурата. Да се реализират функциите printf() и getch() 

 Многозадачност – възможността за изпълнения на няколко процеса 
„едновременно“, както и зареждане на изпълними файлове от файловата система. 

 Програмен интерфейс за управление на паметта. 
 Възможност за управление на файловете във виртуалната файлова система, 

както и ползване на реална такава. 
 Конзола, с която да могат да се използват функциите на операционната система. 

 
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ANTONIX 
Въведение 
Системата АNTONIX, разработена под формата на дипломен проект, 

представлява монолитно-ядрена, еднопотребителска, многозадачна операционна 
система. За изграждането е използван основно програмният език Си, като на места и 
асемблер. Предвидено е системата да развива собствени програмни интерфейси (API) 
и собствен дизайн на модулите, без да се базира върху съществуващи операционни 
системи, доколкото това е възможно. Въпреки това, би било силно желателно 
реализирането на тънък слой за емулация на стандарта POSIX 1.0 в даден момент. 
Основната цел е да бъде възможно приспособяването на готови съществуващи 
потребителски приложения. 

Въпреки, че има вграден модул за абстракция на хардуера, засега системата 
поддържа единствено процесорната група IA-32, като може да използва само един 
процесор. Тоест няма реализирана поддръжка за SMP и NUMA многопроцесорни 
компютърни системи. 

Фигура 1 схематизира структурата на операционната система и начина на 
взаимодействие на отделните ѝ компоненти. 
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Фиг. 1. Структура на операционната система АНТОНИКС 

 
Управление на процеси 
За частта от ядрото, която е отговорна за управлението на процесите, е 

използвано наименованието модул за многозадачност (на английски - task scheduler). 
В контекста на системата ANTONIX, са възприети концепциите за процес (на 

английски – process) и нишка (на английски – thread). Процесите са нейерархично 
организирани. Всеки процес трябва да притежава поне една нишка, а всяка нишка 
може да принадлежи само на един процес. Следователно може да бъде казано, че 
системата възприема концепции по-близки до тези на операционната система Windows 
NT [4] отколкото до тези на UNIX.  

При стартиране на ядрото, след инициализиране на модула за многозадачност, 
бива създаден първият процес – процесът на ядрото, който приема контрола и 
продължава да инициализира ядрото във вече многозадачна среда. За изпълнение на 
потребителски приложения системата използва формата Executable Linkable Format 
(ELF).  

 
Управление на паметта 
В архитектурата IA-32 съществуват три модела за работа с паметта. Това са  flat, 

segmented и real address mode [1]. И при трите модела, програмите не адресират 
физическата памет директно. В ANTONIX се използва първият модел в комбинация със 
странициране. 
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Управлението на паметта става с помощта на три подсистеми, които отговарят за:  

 управление на физическата памет (kpmm) – държи отчет за това, кои части от 
физическата памет са в употреба и кои са свободни. Предоставя набор от 
функции за заделяне, освобождаване и проверка на състоянието на блокове 
физическа памет. 

 управление на виртуалната памет (vmm) – управлява виртуалната памет и 
адресните пространства на процесите. За всеки процес се поддържа структура, 
описваща кои блокове от виртуалната памет са на разположение на процеса. При 
създаване на нов блок тази подсистема извиква функциите на горната 
подсистема, за да задели определено количество физическа памет, след което 
намира подходящо място в адресното пространство на процеса, който е изискал 
нов блок. След това свързва физическа памет с виртуалното адресно 
пространство на процеса. 

 управление на блокове – тази подсистема заделя големи блокове виртуална 
памет, посредством горната подсистема и ги предоставя на потребителски 
приложения на малки части. Функциите malloc(), calloc(), free() и т.н. са 
реализирани в тази подсистема. 
 
Управление на устройства 
Управлението на устройства в ANTONIX става чрез виртуалната файлова система 

и по синхронен начин. Всяко устройство се явява псевдофайл и обработва заявки за 
четене, запис, позициониране, както и изпълнение на специфични за устройството 
операции. Достъпът до устройството става чрез функциите за работа с файлове – 
k_fopen(), k_fclose(), k_fwrite(), k_fread(), k_ftell(), k_fseek(). Изпълнението на 
специфични за устройството операции става чрез функцията k_ioctl(). 

В момента към системата са разработени няколко драйвера за устройства, които 
включват: PS/2 клавиатура и мишка, вградения в процесора PIT часовник, ISA DMA, 
контролер за флопи диск, паралелен ATA и ATAPI контроли и други. Трябва да се 
спомене също, че драйверите не са напълно функционални, а реализират най-
основните необходими функции. Те не са тествани за стабилност в реални условия. 

Планирано е като дългосрочна цел вграждане и поддържането на две широко-
използвани среди за драйвери – Common Driver Interface (CDI) и Uniform Driver Interface 
(UDI) [9]. Това би направило възможно изпълнението на голям брой готови драйвери, 
проектирани за въпросните среди.  

 
ТЕСТВАНЕ И РЕЗУЛТАТИ 
Тестове 
Тестовете, които са правени в процеса на изграждане на системата, включват 

единствено unit тестове, които са реализирани за повечето модули на ядрото. 
Включени в тестовете са основните сценарии за употреба на модулите и целта им е да 
гарантира правилното им функциониране в най-обичайните случаи. 

Такъв пример е тестът на модула за управление на виртуалната памет, чиято 
реализация се намира във функцията vmm_selftest(). Задачата на теста е да задели 
голям брой блокове памет с различни размери и да се увери, че използваните функции 
връщат валиден резултат, както и да се потвърди, че няма да настъпи фрагментация 
на паметта, след многократно използване на въпросния интерфейс. 

Друг пример е тестът на модула на виртуалната файлова система (реализиран в 
vfs_selftest()), чиято задача е да създаде различни файлове и директории, след което 
да ги изтрие и да се провери дали всички използвани функции връщат правилен 
резултат. 

Други тестове включват този за статичния хийп (skheap_selftest()), за ATA/ATAPI 
драйвера (ata_driver_test()), за флопи диск контролер (fdc_selftest()) и други. 
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Резултати 
В момента тестовете са проектирани така, че когато някои тест се провали, цялата 

система спира. Всичките тестове са задължителни и към този момент се изпълняват 
успешно. 

В дългосрочен план са планирани тестове за производителност на отделни 
ресурсоемки модули, които да се ползват за подобряване на производителността им. 
Примерни  модули, които имат нужда от измерване на производителността са: модулът 
за многозадачност, модулите за запис върху постоянни носители, примитивите за 
синхронизация и други.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Създаването на ядро и малка операционна система с образователна цел е 

реализируема задача, дори в рамките на няколко месеца от сам човек или малка група 
хора. Развиването на системата до състояние, в което да решава конкретни 
практически задачи, по-добре от съществуващите системи, е предизвикателство 
отнемащо значително повече време и ресурси. 

За да има смисъл развиването на даден продукт, отвъд изследователска цел, е 
необходимо откриване на подходяща ниша, към която продуктът да бъде насочен. На 
този етап може да се твърди, че нишата за общо-приложни (general purpose) настолни 
операционни системи е успешно заета от наложилите се продукти. Същото важи и за 
тази за мобилните устройства.  

Като бъдеща посока за развитие може да се продължи с изследване и 
експериментиране с различни концепции и дизайн на интерфейси. Както и/или 
адаптиране на системата към други компютърни архитектури, пример за които са ARM, 
MIPS, SPARC, TILE64 и други. 

Също е важно да се спомене, че развиването на проекта до определен критичен 
мащаб потенциално би направило системата интересна за други хора, които биха 
проявили желание да се включат. 
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Artificial Intelligence is a fast growing area in field of the computer science. There is a significant necessity of 
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techniques of studying the course of Artificial Intelligence and accurate communication between teacher and 
student, and learning practical knowledge. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Основна задача на висшето образование е да подготви обучаемите до ниво да 

работят самостоятелно в изучаваната област и адекватно да посрещнат 
предизвикателствата на бързоразвиващото се информационно общество, за да са 
добре подготвени да покрият нуждите и изискванията на бизнеса. 

 
СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ 
Разгледани и анализирани са методите и техниките на обучение във висшите 

учебни заведения (Таблица 1), които са водещи в областта на компютърните науки и в 
учебните им планове е предвидено студентите да изучават дисциплината Изкуствен 
интелект. Анализираните университети предлагат и допълнителни курсове за развитие 
в областта на изкуствения интелект, а също така магистърски и докторски програми. 

Таблица 1. Анализирани висши учебни заведения,  
изучаващи дисциплината Изкуствен интелект. 

Университет Държава 
Съкратено 

наименование 

Massachusetts Institute of 
Technology [6] 

САЩ MIT 

Jaype University of 
Engineering and Technology 
[4] 

Индия JUET 

University of Toronto [13] Канадски UT 

The University of New South 
Wales [15] 

Австралия UNSW 

University of Bucharest [11] Румъния UB 

Софийският университет 
„Св. Климент Охридски“ 
Sofia University ST. Kliment 
Ohridski [17] 

Български US 

 
Тези университети са избрани като водещи в областта на компютърните 

технологии и имат насоченост към развитие и изучаване на различните аспекти на 
Изкуствения интелект. За да се очертаят рамките на курсовете и да се разгледа добре 
как протичат те, са избрани следните критерии за сравнение. 

 
- Организация на учебния процес по дисциплината:  
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o Продължителност на обучението – колко време продължава изучаването на 

дисциплината Изкуствен интелект в бакалавърска степен на обучение; 

o Контролни/тестове – начини на проверка на знанията с цел да се провери 

степента, в която обучаемите са усвоили учебния материал; 

o Самостоятелна работа – дава ли се допълнителна заетост на обучаемите за 

по-добро усвояване на материала от тяхна страна. 

- Лекционна част – колко време е продължителността на лекциите, на кои аспекти 

от изкуствения интелект се набляга и по колко време се отделя за лекции. 

- Практическа част – каква насоченост имат упражненията - практическа или 

семинарна, с какви програмни езици се работи, как протичат самите упражнения и как 

се извършва кореспонденцията между обучаемите и обучаваните. 

- Препоръчителна литература към курса – на какви книги се набляга, дали те 

са по-практически насочени или теоретично. 

Проучена и анализирана е лекционната част от курса на обучение, като се 
проследява кои от развиващите се изследователски области се изучават и кои 
допълнителни теми подпомагащи обучението и усвояването на учебния материал.  

 
В Таблица 2 са представени обобщени резултатите от проучването. 
 

Таблица 2. Обобщени резултати от анализа на  
лекционната част от дисциплината Изкуствен интелект 

 
 
От направените проучвания могат да се обобщят следните изводи: 
- Дисциплината Изкуствен интелект е важна за всеки бъдещ специалист в 

областта на Компютърните технологии. 

- Разликите в лекционната подготовка на курса се дължат на различните цели, 

които е поставил лекторът. В някои от университетите се изучава по-малко учебен 

материал, но по-подробно (такива са университета в Сидни, Букурещ и Торонто). В 

Университети

Massachusetts 

Institute of 

Technology [8 ]

Jaype 

University of 

Engineering and 

Technology [5]

University of 

Toronto [14]

The University of 

New South Wales 

[16]

University of 

Bucharest 

[12]

Sofia University 

ST. Kliment 

Ohridski [18]

Експертни системи

Expert Systems
+ +

Неврони мрежи

Neural Networks
+ + +

Роботика

Robotics
+ + +

Размита логика

Fuzzy Logic
+ + + + + +

Естествен език

Natural Language Procesing
+ + +

Търсене, Решаване на 

проблеми

Reasoning, problem solving

+ + + + + +

Играене на игри

Game Playing
+ + + + + +

Представяне на знания

Knowledge representation
+ + + + + +

Машинно обучение

Machine learning
+ + +

Планиране

Planing
+ + + + +

Обучаващи системи

Learning Systems
+ +

Генетични алгоритми  

Genetic Algorithms
+ +

Допълнително изучавани  изследователски области

Изследователски области
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други се изучават много изследователски области, но не толкова задълбочено 

(университетите в Индия и София). От всички анализирани висши учебни заведения 

като лидер може да се открои Масачузетския университет, където лекциите са 

разпределени пропорционално между отделните изследователски области. 

-  Лекционната част се определя от преподавателя и от вижданията му за най-

сериозните теми в областта. 

 
СЪПОСТАВКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 
Основният приоритет на изследването е насочен към практическите упражнения 

от дисциплините, като за съществени се вземат:  
o Комуникация между обучаван и обучаем; 

o Програмни средства, използвани по време на упражненията; 

o Лаборатории, подпомагащи обучението; 

Тези приоритети се смятат за съществено важни, защото стимулират 
самостоятелната работа на обучаемите, както и комуникация между преподавател и 
студент, която в бъдеще би се превърнала в работодател и служител. Не на последно 
място по важност са програмните средства за обучение, с помощта на които се 
усвояват практическите аспекти от сферата на Изкуствения интелект и лабораториите, 
подпомагащи учебния процес и усвояването на учебния материал. 

Съпоставка по отделните критерии може да се види в Таблица 3. 
 

Таблица 3. Резултатите от проучването и изследването на начина на провеждане на упражненията по 
дисциплината Изкуствен интелект в обхванатите университети. 

 
 
От направения анализ на упражненията могат да се направят следните 

заключения:  
- Всички анализирани Висши учебни заведения, в които се изучава дисциплината 

Изкуствен интелект, имат практическите упражнения, за да може по-добре да се усвои 

учебният материал от студентите. Половината от проучените университети имат 

заложени в програмата и семинарни упражнения, което дава допълнителна подготовка 

за усвояване на учебния материал на практика.  

Massachusetts 

Institute of 

Technology [7] [9]

Jaype University 

of Engineering 

and Technology 

[5]

University of 

Toronto [14]

University of 

Bucharest [12] [10]

University of 

Sidney [16]

Sofia University 

ST. Kliment 

Ohridski [18]

Продължитеност на курса в 

семестри
1 1 1 1 1 1

 лекции /брой седмици/ 12 11 14 12 12 12

Вид на упражнението

практически упражнения + + + + + +

семинарни упражнения + + +

Език за програмиране на 

упражнения

LISP + +

PROLOG + + + + + +

SHEME + +

Лаборатории подпомагащи 

обучението 
+ + + +

Критерии за сравнение:

Университети
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- Програмните езици, които са използвани, са от високо ниво. Във всички висши 

учебни заведения се изучава компютърния език за логическо програмиране Prolog. В 

университетите в Индия и София част от упражненията протичат и на езика LISP, който 

е базов език за функционално програмиране. В процеса на развитието му се появяват 

много негови диалекти. Един от тях е езикът Scheme, разработен в Масачузетския 

университет, който освен там се използва за обучение и в университета в Букурещ. 

- По-голямата част от проучените университети разполагат с лаборатории, където 

студентите могат да практикуват и усъвършенстват своите знания. Тези лаборатории 

дават шанс на преподавателите да заинтригуват обучаемите, защото там те имат 

контакт с колеги от горни курсове и степени на обучение, както и други специалисти в 

областта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Обучението в университетите е различно по лекционна и практическа подготовка, 

по продължителност на курса на обучението, както и по други критерии. Тъй като 
дисциплината непрекъснато се развива, то няма как да бъде синхронизирана във 
всички висши учебни заведения. Възможност е преподавателите в областта да си 
комуникират повече и да се стремят да обединяват методите на преподаване и 
обучение.  

Могат да бъдат анализирани още много висши учебни заведения обучаващи 
студенти в областта на информатиката и компютърните науки, които изучават 
дисциплината Изкуствен интелект, но идеята при всеки от тях е да се подобри 
комуникацията между преподавател и студент, да се намали времето необходимо за 
отговор от страна на преподавателя и да се спести ценно време. Целта на всички 
висши учебни заведения е да подготви добре обучаемите и те да са конкурентно 
способни на пазара на труда. 
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