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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

През последните години въпросите, свързани с управлението, 
измерването и оценяването на лихвения риск придобиват все по-голяма 
роля и значение в специализираната икономическа и финансова литература. 
Тяхното изследване привлича вниманието на научната общност както у нас, 
така и в чужбина. 

 
Актуалност на изследването 

Актуалността на изследването се потвърждава от следните фактори – 
засилващата се волатилност на международните лихвени индекси, 
произтичаща от военния конфликт в Европа, пандемията от Covid-19 и 
глобализацията на световната икономика, наблюдавани високи 
турболенции при националния и международните капиталови пазари, 
дигитална трансформация на бизнеса.  

В това отношение, лихвеният риск е един от най-важните рискове, 
свързан със стабилността и оптималното функциониране на  финансовата 
система и националната икономика. Той е сложен за анализ, което налага 
задълбочено развитие на методологията за неговото изследване. 

 
Значимост на изследването 

Практическата значимост на дисертационния труд се базира върху 
изследване чувствителността на българските еврооблигации спрямо 
промените на пазарните лихвени проценти и оценяване и прогнозиране на 
пазарния лихвен риск по външния дълг на България в период на пандемията 
от Covid-19.  

Лихвеният риск може да бъде количествено определен, като се 
използват математически и статистически модели, които трябва да отчитат 
особеностите на икономическата среда и спецификата на риск мениджмънта  
по отношение на дълговите ценни книжа. 

Въпреки несъмнения принос на значителен брой автори в развитието 
на теориите за измерване и управление на лихвения риск, свързан с 
държавните ценни книжа българските публикации са доста ограничени и 
липсват актуални изследвания. 

Като теоретична основа на изследването е използван широк спектър 
от трудове на местни и чуждестранни финансисти в областта на начините, 
подходите за изясняване на същността, разновидностите, детерминиране на 
факторите и прегледа на най-подходящите методи за оценка и управление 
на лихвения риск. 

Разпоредбите на отделните нормативни основания, определящи 
основните регулаторни лимити на лихвения риск, от гледна точка на 
надзорните институции, са съобразени с предложеното авторово 
изследване. 
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Емпиричната основа на изследването са: 
• резултатите от тестването на съвременните методи за оценка на 
лихвения риск и приложимостта им в България в условия на 
макроикономическа нестабилност; 
• статистическите данни, публикувани от различни официални 
източници и по конкретно от Франкфуртската фондова борса; 
• апробираните резултати от авторовите изследвания в областта на 
лихвения риск. 
 
Обект на изследване е пазарния лихвения риск като един от 

основните фактори, влияещи върху цените и доходността на държавните 
ценни книжа.  

 
Предмет на изследването са подходите и моделите за оценяване, 

прогнозиране и управление на лихвения риск, които стоят в основата на 
изграждането на интегрирана риск-мениджмънт система на пазарния 
лихвен риск по дълговите ценни книжа, емитирани от държавата и 
търгувани на международните капиталови пазари. 

 
Авторските идеи, в предложеното дисертационно изследване, са 

лимитирани от ред ограничения в следните направления: 
• времеви: извадка от емпирични данни на дневна база за периода 2019-

2020 година. 
• вида на риска: изследвани са само проявленията на пазарния лихвен 

риск т.е. без кредитния лихвен риск; 
• институционални: ограничения, произлизащи от  действащият у нас 

паричен съвет; 
• политико-икономически: условия на икономическа нестабилност; 
• фискални: волатилността на лихвените проценти. 

 
Целта на дисертационното изследване е да се приложи специфична 

методика за оценка и прогнозиране на лихвения риск по държавния външен 
дълг, като се оцени неговото влияние върху „чистите“ цени на българските 
еврооблигации се формулират препоръки за повишаване ефективността при 
управлението на външния дълг на България. 

 
Във връзка с така формулираната цел е необходимо да се решат 

следните изследователски задачи: 
1. Изясняване на същността, ролята и значението на лихвения риск, както и 

представяне на неговите разновидности според различни 
класификационни признаци; 

2. Очертаване спецификата на лихвените рискове, влияещи върху 
стойността на дълговите ценни книжа, търгувани на международните 
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капиталовите пазари, както и систематизиране на факторите, оказващи 
въздействие върху величината на лихвения риск; 

3. Изследване чувствителността на българските еврооблигации спрямо 
промените на пазарните лихвени проценти; 

4. Оценяване и прогнозиране на пазарния лихвен риск по еврооблигациите, 
емитирани по външния дълг на България през периода 2019-2020 година.  

 
Основната изследователска теза в дисертационния труд е, че 

приложената методология за оценяване на лихвения риск е адекватна на 
реалността и може да се използва като основа за научнообосновано и 
ефективно изследване на проявленията на лихвения риск върху 
финансовите резултати на икономическите агенти и търговските банки в 
ролята им на инвеститори в държавен дълг. 

 
Избор на методи и инструменти. Авторът на изследването подлага 

на ревизия редица теоретични и приложни аспекти, които очертават 
тенденциите в развитието на лихвения риск в новите противоречиви 
икономически, финансови и инвестиционни реалности. Тази идея е 
изследвана в рамките на: 

• формулирането на основният научен проблем; 
• таксономията и класификацията на проблема; 
• формулирането на идеите за решаване на научния проблем; 
• формулирането на задачите, произтичащи от идеите; 
• разработване на методика, свързана с алгоритъма за решаване на 

задачите; 
• приложение на изведената методика за оценяване на лихвения риск по 

отношение на българските еврооблигации; 
• евристична интерпретация на постигнатите резултати. 

 
В изследването се използват методите на общия изследователски 

инструментариум и по-конкретно методът на групирането, специфични 
статистически методи, методите на ситуационния и сценарийния анализ, 
методите на сравнителния и динамичен анализ, методите на дедукция и 
индукция, методът на синтеза на база обобщения и др. 

 
В работата се използват и следните конкретни изследователски 

методи: самостоятелна статистико-икономическа интерпретация на 
емпиричните данни на база параметрични и непараметрични статистически 
методи, анализ на чувствителността, сценариен анализ, дюрационен анализ, 
Делта нормален VaR и др. 
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II. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЛИХВЕНИЯ РИСК 
 
Радикалните промени, осъществени в България през последните 

години, формирането на действаща пазарна икономика, както и 
използването на икономически методи за управление, довеждат до отказ от 
постулата за детерминирано развитие на социално-икономическата система. 
Като неразделна част от условията за стопанска дейност категориите 
“неопределеност” и “риск” стоят в основата на много важни и сложни 
икономически явления. Взаимодействието с тях предизвиква съответното 
поведение не само на отделните икономически агенти, но и на цялото 
общество. 

В рамките на икономическия анализ на риска е необходимо да се 
признае, че понятието риск е по-широко обхватно и включва цялата дейност 
на човешкото общество. Поначало феноменът риск се формира на 
равнището на общи представи за устройството на света и в този контекст 
той може да се разглежда като философска категория, характеризираща 
степента на неустойчивост и неизвестност на материалния свят. 

Нестабилността и непредсказуемостта се превръщат в обективни 
характеристики на стопанския процес и му придават вероятностен характер. 
Икономическите и управленски ситуации постоянно поставят пред 
корпорациите многоаспектни проблеми, свързани с преодоляването на 
различни кризисни ситуации.  

Стохастичната природа на икономическите отношения и 
вероятностните принципи, характерни за тях, определят 
многовариантността им. Следователно, осъществяването на алтернативните 
варианти увеличава вероятността за несъвпадение на бизнес-прогнозите с 
реалните резултати от стопанската дейност.  

Необходимостта от стабилност и устойчивост на икономическата 
активност предполага защита на собствеността във всичките ѝ форми. 
Нужни са надеждни условия и гаранции за предприемаческата активност. 
Необходимо е и задържане на лимитиращите фактори, водещи до 
дестабилизиране на ситуацията и до предизвикване на допълнителни 
непредвидени кризисни явления. 

Нарушението на пропорциите и връзките между различните 
компоненти на стопанските системи води до дестабилизация и е сигнал за 
преход на стопанската система към нестабилни състояния. За по-добро 
изясняване на икономическата хомеостаза, е нужно най-напред да се 
разгледа същността на основните понятия, свързани с външните и 
вътрешните заплахи за целостта при вземане на управленски решения.  

Затова е необходимо да се търсят модели за защита от кризисни 
състояния, които да се изграждат на базата на системни понятия, критерии 
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и показатели. Критериите за това включват оценка на икономиката от 
гледна точка на най-важните процеси, отразяващи нейната същност – както 
по елементи, така и в нейната цялостност.  

Оценката по критерии включва в себе си измерване не само на 
ресурсния потенциал и възможностите за неговото развитие, но и на 
стабилността на условията за предотвратяване и решение на вероятностни 
конфликти. Затова, нека насочим вниманието си към аспектите на общата 
стопанската динамика, а именно да отразим как неопределеността, 
неизвестността и несигурността, довеждащи до риск, намират своеобразно 
отражение върху бъдещите стопански решения. 

Така общото определение за риска може да бъде допълнено и 
формулирано и като възможност от отклонения (както положителни, така и 
отрицателни) от очаквания вариант за реализацията на събитията. На 
формализиран и коректен от гледна точка на математическия апарат език, 
рискът е съвкупен фактор за възникване на неочаквано събитие и неговите 
последици, който може да се измери с вероятността за тяхното реализиране. 

Всички тези характеристики обуславят възможността за съществуване 
на няколко определения на риска, отразяващи различни гледни точки. За да 
се избегне противоречивостта на представените по-горе определения на 
риска, е целесъобразно да се предложат твърдения, въз основа на които ще 
построим всички разсъждения в настоящия проект. 

Оценявайки различните подходи към съдържанието на понятието 
„риск“ и неговите методологически характеристики, се достига до извода, 
че рискът е специфична дейност в условията на неопределеност и ситуация 
на задължителен (необходим) избор. 

Нужно е да се отбележи, че разликата между понятията “риск” и 
“неопределеност” се отнася към начина на задаване на информацията и се 
определя от наличието (в случая за риска) или отсъствието на вероятностни 
характеристики на неконтролируемите променливи. В отбелязания смисъл 
тези термини се употребяват в математическата теория при изследване на 
операции, където се различават задачи за вземане на решения в състояние 
на риск и съответно в условие на неопределеност. 

Ако съществува възможност качествено или количествено да се 
определи степента на вероятност за показателите на един или друг вариант, 
то това е ситуация на риск. По такъв начин рисковата ситуация е 
разновидност на неопределеността, когато настъпването на събития може 
да бъде определено чрез вероятността за достигане на определен резултат, 
т. е. в този случай обективно съществува възможност за оценка на 
вероятностите на събитията, възникнали в резултат от стопанската дейност. 

Необходимо е да се подчертае, че идеята за риска представлява 
диалектическо единство от обективност и субективност. Затова рискът е 
свързан винаги с избор на определени алтернативи и изчисляване на 
вероятностите от техния резултат – в това се проявява субективната му 
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страна. Заедно с този факт, величината на риска е не само субективна, а и 
обективна величина, доколкото тя се влияе от формата на качествено-
количествения израз на реално съществуващата неопределеност. 

За разбиране на природата на стопанския риск фундаментално 
значение има връзката между риска и доходността на инвестиционния 
носител. Стопанският субект проявява склонност да поеме риск в условия 
на неопределеност, доколкото срещу поетия риск той очаква възможност за 
допълнителна доходност. Въпреки че получаването на тази допълнителна 
доходност не е гарантирано и възнаграждението за загубените време, усилия 
и способности могат да се окажат както печалба, така и загуба. 

Трябва да се подчертае, че стопанският субект има право частично да 
прехвърля риска върху другите стопански субекти, но не може напълно да 
го отстрани от себе си. За получаване на печалба стопанският субект е 
длъжен съзнателно да вземе рисково решение. 

Със сигурност може да твърди, че неопределеността и рискът имат 
значителна роля в предприемането и реализирането на стопански решения, 
поради факта, че те съдържат в себе си противоречието между планираните 
и реалните ефекти. Затова те съдържат в себе си източника и мотива за 
стопанската дейност. 

Икономическото поведение на стопанските субекти при пазарни 
отношения е основа на избирателна индивидуална програма, реализирана на 
свой риск в рамките на възможностите, които произтичат от 
законодателните актове. Всеки участник в пазарната система е лишен от 
първоначално известни стойности на програмираните параметри, няма 
гаранции за успех, а също законовите норми и другите инструменти на 
икономическото управление могат да се променят. Стопанският риск, като 
правило, е ориентиран към получаване на значими резултати с 
нетрадиционни методи. 

Според автора на настоящия дисертационен труд, рискът притежава и 
още две противоположни характеристики, израз на неговата регулативна 
функция: 

• Конструктивен фактор – когато резултатите се получават чрез 
прилагане на перспективни нововъведения;  

• Дестабилизиращ фактор – когато управленските решения се вземат 
в условя на непълна информация. 
Независимо от вида дейност, принципните подходи за оценка на 

рисковете имат много общи характеристики, макар и да се различават по 
методите и начините за реализация на принципните положения. 

Като правило, в системата за принципна оценка на рисковете, се 
разделят няколко равнища: 

• Методологически принципи. Те определят концептуалните 
положения, които са най-общи. Най-важното за тях е, че не зависят от 
спецификата на разглеждания тип риск. 
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• Методически принципи. Те произтичат непосредствено от типа 
дейност, от неговата специфика. 

• Операционни принципи. Те са свързани с наличието, 
достоверността, и еднозначността на информацията и възможностите 
за нейната обработка. 
Ролята на количествената оценка на икономическия риск значително 

нараства, когато съществува възможност за избор от съвкупността 
алтернативни решения, осигуряващи с най-голяма вероятност оптималното 
решение при най-малки разходи и загуби в съответствие със задачите за 
минимизиране и програмиране на риска.  

Тук трябва да се изясни, количествено да се изследва, да се оцени и да 
се съпоставят елементите на разглежданите икономически процеси заедно с 
техните връзки, тенденции, закономерности с описанието им в системата на 
икономическите показатели, което е немислимо без използването на 
математически методи и модели в икономическия анализ. 

Прилагането на икономико-математически методи позволява да се 
проведе количествен и качествен анализ на икономическите явления, да се 
даде количествена оценка на стойността на риска и възможностите за 
неговото възникване, както и да се избере най-ефективното (оптимално) 
решение. Математическите методи и модели са средство, което позволява 
да се имитират различни стопански ситуации и да се оценят последствията 
при избора на решения, без скъпоструващи експерименти. 

Методите на икономико-математическия анализ са регулатор на 
икономическата дейност в единството на външни и вътрешни 
неопределеност и осигуряват избор от оптимални решения. Те позволяват 
да се прилага математическия анализ, да се осъществява изследване на 
стойностите и възможностите за минимизация, да се програмира риска с цел 
най-доброто му управление въз основа повишаването на ефективността и 
качеството на стопанската дейност, както и съкращаване на 
неопределеността. 

В качеството на математически средства за вземане на решения в 
условията на неопределеност може да се използват методите на теорията на 
математическите игри, теорията на вероятностите, математическата 
статистика, теорията за статистическите решения както и математическото 
програмиране. 

Всеки от съществуващите съвременни методи за анализ на рисковете 
и неопределеността има своя област на приложение и свои процедури, които 
до голяма степен определят предимствата и ограниченията на 
възможностите му. При цялото разнообразие от използване на методи за 
анализ на рисковете, при функционалния подход те се разделят на 
качествени и количествени. 
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Качествените методи са средство за проучване на вътрешната логика 
на развитието на рисковите модели, да се очертае приоритета на 
оценяваните рискове и т.н. 

Прилагането на количествени методи и модели е целесъобразно в 
случаите с устойчивост на екстраполационната насоченост на изследваното 
явление (в случая изследването на риска). Те могат да се използват, ако е 
налична информация, достатъчна за нанасяне на възможни корекции и 
изказване на стабилни и статистически достоверни зависимости. 

Чрез тези методи за анализ и оценка на рисковете се проследяват 
основните числени характеристики на различни динамични редове, които 
предварително могат да се изгладят и групират в определени класове. В 
резултат се определя вида на разпределението на случайните дискретни или 
недискретни величини. Накрая се оценяват равнището и степента на риска 
на изследваното явление или процес. 

Ролята на финансовите рискове в съвременната икономика е доста 
важна. Вниманието на обществото се насочва към проблемите на 
финансовите рискове, защото еволюцията на финансовите пазари в посока 
специализация и разделение на труда сред професионални участници води 
до процеси на преразпределение на финансовите рискове. При това 
скритото, неосъзнато или даже латентно приемане на рисковете е най-
опасният метод, в сравнение с рационално-предпазливия и даже 
спекулативно-хазартен начини за приемане на риска от финансовите 
субекти. 

Практиката на рисковия мениджмънт в банкови условия винаги 
изисква обосновано вземане на решения, свързани с риска. Затова, преди да 
се пристъпи към изработка на конкретно решение, е необходимо да се 
установят вероятностите закономерности на неговото проявление. 
Критерий за правилността на решението е разбира се крайния резултат от 
действието. 

Въпросите за класификацията на рисковете представляват доста 
сложен проблем, което е обусловено от тяхното многообразие. Доколкото 
главна задача е оценката на степенната на риска, то тяхната класификация 
по определени признаци ще бъде полезна при решението на поставената 
задача, а именно откриване на мястото на лихвения риск сред общата 
рискова система. 

Най-общо под лихвен риск се разбира вероятността от понасяне на 
загуби от страна на инвеститорите вследствие на неблагоприятно изменение 
на пазарните лихвени проценти. Лихвеният риск оказва най-голямо влияние 
върху средносрочните и дългосрочните финансови инструменти. Той е от 
изключително значение и за краткосрочните инструменти, особено при 
наличието на високи темпове на инфлация. 
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Основните форми на лихвен риск, са следните: 
• Риск от установяване на нова цена, възникнала във връзка с 

разликата в сроковете (за фиксираните лихвени ставки) и 
установяването на нова цена (за плаващите лихвени ставки) на 
банковите активи, пасиви и задбалансови позиции. 

• Риск от кривата на доходност, възникващ във връзка с изменението 
на наклона и формата на кривата на доходност. 

• Базисен риск, възникващ във връзка с непълна корелация между 
спечелените и изплатени по различните инструменти лихви. 

• Вариантност, възникваща във връзка с активи, пасиви и задбалансови 
портфейли. 
Прекомерният лихвен риск може да донесе сериозна заплаха за 

доходите и капиталовата база на всяка търговска банка. Особено внимание 
трябва да се отделя на този вид риск, в страните, където лихвените ставки 
не се регулират от правителствените органи. 

Бъдещите изменения на лихвените ставки съдържат в себе си не само 
възможност за влошаване на финансовото състояние на банката (лихвен 
риск), но и възможност за подобряване на това положение. При измерване 
на лихвения риск и управлението му в нашето изследване ще бъдат отчетени 
и двете възможности. 

Като характерна особеност на управлението на банковите рискове, 
може да се посочи факта, че всички решения имат ясно изразен субективен 
характер. За да се сведе към минимум управленската грешка е необходимо 
да се притежава правилна представа за източниците на възникване на 
рисковете, да се познават основните връзки между характеристиките на 
банковите дейности и състоянието на външната среда. 

За оценката на ефективността на системата за предотвратяване на 
лихвения риск обаче е нужен и сравнителен анализ на всички изразходвани 
и привлечени средства, лихвените доходи и разходи – текущи и прогнозни 
(т.е. очаквани по сключването на договори), доходите и разходите по 
операциите, средно претеглените лихвени ставки по всяка позиция, 
динамиката на основния лихвен процент на БНБ и други данни за отчетния 
период. Само сравнителният анализ на активите и пасивите, планираните и 
получените доходи позволява успешно да се управлява доходността. 

В неустойчива икономика, търговските банките обикновено 
прехвърлят лихвения риск на клиентите, установявайки голяма разлика 
между лихвените проценти по депозитите и кредитите. С това се намалява 
платежоспособността на клиентите и съответно се увеличава риска за 
ликвидността на банките. И обратно, в условия на устойчива икономическа 
среда, при добросъвестна конкуренция и информационна прозрачност на 
капиталовия пазар влиянието на лихвения риск върху дейността на банката 
нараства чувствително.  
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Необходими са технологии за управление на лихвения риск и 
специалисти в това направление. Управлението на лихвения риск става не 
по-малко важно от управлението на кредитния риск, смятан за един от най-
важните сред банковите рискове. Особеностите на лихвения риск се състоят 
главно в това, че той по своята същност изисква прилагане на 
математически методи за обхващане на всички условия за неговото 
възникване, правилно измерване и адекватно реагиране. Системата за 
управление на лихвения риск, успешно прилагана в една банка, може да не 
е подходяща за друга. 

Значителните колебания на лихвените ставки съществено изменят 
равнището на разходите, печалбите и стойността на банковите активи. За 
много от търговските банки, привикнали да инвестират в кредити и ценни 
книжа с фиксирана доходност, получените средства от краткосрочните 
депозити с плаваща ставка, често е губещо. Това способства за ускорения 
банкрут на банката. В този случай се търсят активно начини за изолиране на 
портфейлите от активи и пасиви и да се увеличат печалбите от 
въздействието на лихвения риск.  

Необходимо е да се реализира управленска стратегия за управлението 
на активите и пасивите, под ръководството на специални отдели, които 
периодично да преоценяват политиката си. Нужно е тези отдели да се 
занимават с кратко- и дългосрочно планиране, да изработват мерки по 
защитата от ликвидния риск, да организират контрол върху качеството на 
раздаваните кредити, данъчни задължения и други разходи. Например, 
позицията им в перманентно изискваните им отчети за риска по лихвените 
ставки може да се определя от разликата между активите и пасивите по 
срока на плащане и анализ на лихвата по тях. Изчислената открита нето-
позиция трябва да се вмества в определения диапазон. 

Това позволява да се направи извода: основните ефекти от лихвения 
риск са изменение на печалбата и изменение на икономическата стойността 
на банката.  

Традиционно на първия ефект се отделя повече внимание, защото той 
се отразява непосредствено и незабавно върху финансовите показатели на 
банката. Ако ефектът от изменението на печалбата по-рано се е разглеждал 
като еквивалентен на изменението на чистия лихвен доход, то напоследък 
все по-често банките анализират изменените на печалбата като цяло. Това е 
свързано с факта, че частта на чистия лихвен доход в общата печалба на 
търговските банки постепенно се намалява, а нелихвените доходи и разходи 
могат станат чувствителни към изменението на лихвените ставки.  

Вторият ефект е изменението на икономическата стойност на банката, 
вследствие лихвения риск. Икономическата стойност на банката 
представлява текущата стойност на очакваните чисти парични потоци по 
балансови и задбалансови задължения и вземания, дисконтирани по 
пазарните лихвени ставки. Икономическата стойност на банката може да се 
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разгледа като оценка на собствения капитал в бъдещето, приведено към 
текущата му стойност. Оттук е ясно, че изменението на икономическата 
стойността на банката може да има и краткосрочен ефект – изменението на 
курсовата стойността на държавните облигации и акциите на самата банка, 
промяната на кредитния рейтинг (и в следствие от това изменение на 
краткосрочната печалба). 

За анализ, оценка и вземане на пълноценни решения в областта на 
управлението на лихвения риск, ръководството и портфейлните мениджъри 
на търговските банки се нуждаят от точна и пълна информация. Такава 
информация е необходима и на акционерите на всяка кредитна институция. 
Със сигурност може да се каже, че редица български и световни банкови 
кризи са предизвикани от значителни недостатъци в системата за 
управление на рисковете във финансовата система. Още повече, 
ефективната система за управление на рисковете не само повишава 
стабилността на финансовите учреждения, но и способства за ефективния 
оборот на капитала.  

В световната практика наличието на система за управление на 
рисковете дава голямо конкурентно предимство на банките, което в 
България засега малко се използва. Този проблем се състои главно в 
сложната техническа поддръжка и високата цена на подобна система. 

Класическата теория за управлението на лихвения риск изработва 
конкретни препоръки за формирането на такъв портфейл, че лихвеният риск 
да бъде абсолютно неприемлив и по възможност той да бъде отстранен 
напълно. Такова поставяне на проблемите се наблюдава в първите 
изследвания от средата на ХХ век, където се предлага и обосновава 
стратегията за защита на пазарната стойност на капитала на финансовата 
институция от колебанията на общото ниво на лихвите. 

През 90-те години на XX в. при организацията на системата за 
управление на рисковете в банките се прилага подходът на макрориск-
мениджмънта bottom-up, при който всички видове банкови рискове се 
управляват поотделно, като съвкупният риск и съвкупният доход на банката 
от рисковите операции се оценява като краен ефект. Получаваните оценки 
за различните видове банков риск имат разнороден характер и не са 
съпоставими един с друг. При такъв подход е възможна агрегацията на 
получените резултати. 

С настъпването на новото хилядолетие се прилага подходът на 
макрориск-мениджмънта top-down. При този подход се получават 
съпоставими оценки за всички видове банков риск. Реализирането на тази 
управленска иновация дава повод за внедряване на: 

• единно, централизирано хранилище за данните, което съдържа 
съгласувана и преобразувана по необходимия начин информация за 
банковата дейност, изложена на риск, както и други входящи пазарни 
параметри; 
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• оптимален компромис между моделите за отделните видове 
финансови рискове и общия, интегриран риск на банката; 

• система, способна да анализира различните рискови фактори по 
интегриран и съгласуван начин. 
Съвременната система за оценка на лихвения риск в България е 

неразделна част от корпоративното VaR-моделиране. Процесът, описан чрез 
този тип оценка относно българските търговски банки, има следните етапи: 

• Изчисляване на временната структура на лихвените ставки по 
актуалната пазарна цена на търгуваните финансови инструменти с 
фиксиран доход; 

• Построяване и прогнозиране на кривите на спот и форуърдните лихви, 
използвани като входящи данни за VaR-моделирането;  

• Оценка на несъответствията между лихвената структура на активите 
и пасивите на банката (тя се нарича още и анализ на разривите); 

• Изчисляване на показателите на чувствителността на портфейлите от 
балансови инструменти с променлива лихва (продължителност, 
изпъкналост и др.); 

• Имитационно моделиране на базисния риск, риска на изменението на 
временната структура на лихвените ставки и риска, причинен от 
опционната структура на инструментите с променлива лихва; 

• Имитационно моделиране на възможните изменения на лихвените 
ставки и оценка на тяхното влияние върху текущата стойност на 
очакваните парични потоци към банковия оборотен портфейл; 

• Прилагане на модела за чувствителност на банковия портфейл към 
колебанията на лихвения процент с елементи на сценариен анализ 
“What-If” от типа “Cash-at-Risk/Free-Cash-Flow-at-Risk”. 

• Изчисление на величината на икономическия капитал, който трябва 
да се резервира срещу възможните загуби от лихвения риск, в 
съответствие с препоръките на Базелския комитет по банков надзор и 
действащите нормативи на БНБ. 
В условията на зараждащи се капиталови пазари изследванията на 

лихвения риск на банковите портфейли не трябва да се съсредоточават само 
в рамките на теорията за имунизацията. Затова предполагаме, че 
фундаменталният анализ на портфейлите-носители на риск в търговските 
банки в България е също толкова важен, колкото и изучаването на 
условията, при които лихвеният риск може да бъде елиминиран напълно или 
правилата за достигане на безрисково състояние. 

За създаването на вътрешно-банкова система за контрол на лихвения 
риск, според автора на настоящия дисертационен труд, съществуват 
няколко основни причини: 

• Нормативните изисквания. Първата крачка е изборът на достатъчно 
надеждни методи за анализ на равнището на лихвения риск. Този 
проблем е важен не само за конкретните институционални единици, 
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но и за международната финансова общност. За пример в това 
отношение могат да служат международните стандарти в тази сфера, 
публикувани от Базелския комитет по банково регулиране през м. 
септември, 1997 г. 

• Възможният положителен икономически ефект от подобряване 
качеството на управлението. Икономическият ефект от използването 
на такава система може да бъде оценено само за всеки конкретен 
случай. 

• Възможното предотвратяване на банкови кризи. Кризисните 
явления в парично-кредитната система и системата за управление на 
рисковете обикновено се управляват от индивидуална позиция на 
отделните търговски банки, а не от колективна позиция. Това довежда 
до значителни финансови загуби. Тук елементите на предлаганата 
антирисковата стратегия са: прецизиране на вниманието върху 
оценката и управлението на рисковете по резидентните финансови 
инструменти, финансиране на дългосрочни активи с дългосрочни 
пасиви (а не със средства до поискване като клиентски остатъци с 
голяма изменчивост).  

• Проблемите на коректното управление на лихвения риск, като 
метод за формиране времевата и капиталова структура на ресурсите 
на банките, да не остават само в областта на теорията, а да се прилагат 
в практическата им дейност. 
Лихвеният риск придобива все по-голямо значение за българските 

търговски банки в степента на снижаващата се доходност на използваните 
финансови инструменти и съкращаване на лихвения марж между кредитния 
и депозитния лихвен процент. 

В практическата действителност могат да се използват различни 
модели за определяне на степента на влиянието на лихвените ставки върху 
чистия лихвен доход. Това позволява да се провеждат различни 
мероприятия по ограничаване на лихвения риск в търговската банка. 
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ГЛАВА ВТОРА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИХВЕНИЯ РИСК ПО ДЪРЖАВНИТЕ 
ЦЕННИ КНИЖА 

 
Съвременният етап от интернационализацията на икономическата 

дейност се характеризира със съществени изменения на ролята и значението 
на финансовия сектор при развитието на отделните национални икономики.  

Финансовата система е призвана да подпомага движението на 
паричните средства и капитали между отделните икономически агенти, като 
така се стимулира инвестиционната активност, ускорява се икономическото 
развитие и се повишава икономическото благосъстояние.  Правителствата 
са ключови участници на първичния пазар на държавни ценни книжа. Те ги 
емитират с цел привличане на финансови ресурси за покриване на 
постоянно нарастващите държавни разходи и възникващите в резултат на 
това бюджетни дефицити.  

Процесите на финансова интеграция изменят условията на 
капиталовия пазар и изискват преориентация на принципите за оценка на 
комплекса от вътрешни и външни фактори, влияещи върху ефективността 
на моделирането на лихвения риск.  

В развитите икономики нестабилността на текущата ситуация води до 
усложнение на този проблем. Естествено за обстоятелствата у нас е 
желанието да се приложи чуждестранния опит при изследването на пазарите 
в местни условия, макар че този процес е затруднен от спецификата на 
нашата икономика. 

В резултат на тези реалности е налице ефектът на отслабване на 
ролята на държавата в националната икономика, представляващ 
суверенитета на националните интереси на страната. Именно в това се 
състоят и пречките на национално ниво за ефективното управление на 
лихвения риск както от търговските банки, така и от останалите небанкови 
финансови институции в ролята им на инвеститори в дългови ценни книжа. 

Симулационните модели са едни от най-често използваните подходи 
за измерване и мениджмънт на банковия лихвен риск. Те се конструират въз 
основа на направен вече статичен анализ на дисбаланса или дюрационен 
анализ.  

За разлика от визираните анализи на дисбаланса симулационните 
модели анализират лихвения риск в динамичен аспект, т.е. те оценяват както 
текущата експозиция, изложена на лихвен риск, така и бъдещите сценарии 
за развитие на финансовата институция. Те са важно средство за банково 
стратегическо планиране, защото измерват и сравняват последиците от 
различни бъдещи сценарии върху финансовите резултати на банката и 
нейната икономическа стойност. 

При конструирането на подобни симулационни модели в банковата 
практика се изследва прецизно как, кога и в каква степен ще се изменят 
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лихвените проценти при промяна на базовите лихвени индекси. Освен това 
се включват допълнителни променливи като очакваните промени в 
макроикономическите индикатори, измененията в конкурентната среда, 
наличието на нови продуктови линии, планирани иновации, оптимизации на 
операционните процеси и др. 

Основата на симулационните модели са вероятностните 
предположения за бъдещото изменение на ключови променливи на 
финансовите пазари и макроикономическата рамка. Финансовите 
анализатори включват задължително следните предположения в моделната 
рамка: 

• относно вида на кривата на дохода до падежа и корелационните 
зависимости между различните лихвени индекси, които се използват 
при ценообразуване на банковите услуги; 

• относно бъдещите нива и посоката на изменение на базисните 
лихвени проценти; 

• относно бъдещите стойности на макроикономическите параметри и 
тяхната връзка с базисните лихвени проценти; 

• относно планирания бъдещ растеж и изменение на балансовите 
позиции; 

• относно въвеждането на нови продуктови линии, пазарни дялове и 
конкурентна среда; 

• относно ценообразуващите стратегии и навлизане на нови пазари и др. 
Най-важният компонент на процеса на икономическата глобализация 

е финансовата глобализация на моделирането на лихвения риск, в основата 
на която стои все по-тясната връзка и взаимозависимост между финансовите 
пазари на отделните страни.  

Международното движение на капитала в различни форми 
представлява най-мащабната и динамична област на глобалната световна 
икономика. Неговият стойностен обем значително превъзхожда световната 
търговия със стоки и услуги. При това се забелязва, че краткосрочният 
спекулативен капитал има нарастваща роля в инвестиционните потоци. Към 
него се отнасят главно чуждестранните депозити в търговските банки и 
вложенията на чуждестранните инвеститори в ДЦК. 

Интеграцията на страните в международната финансова сфера 
предполага повишаване на степента на отвореността на техните икономики. 
В този процес съществена роля има либерализацията на валутния режим. 
Тази отвореност открива за страните широки възможности, но в същото 
време прибързаното й провеждане носи в себе си големи опасности, 
довеждащи до появата на лихвен риск в страната, в която няма достатъчно 
икономически възможности и добре развита финансова система. 

Най-важната особеност на съвременната финансова система се състои 
в голямата степен на интернационализация на капитала при съхранена 
национална форма на финансовите системи. Във връзка с това се открива 
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пътят на влияние на външните сътресения на финансовите пазари върху 
състоянието на лихвения риск на търговските банки в страни със слаба 
финансова система. Факт е, че в условията на глобализация неин неизбежен 
“спътник” е либерализацията на финансовите потоци, като се отбележи че 
финансовите кризи придобиват всестранен и особено разрушителен 
характер.  

Доста трудно е да се очертае баланса на плюсовете и минусите на 
финансовата глобализация пред управлението на лихвения риск в 
търговските банките на страните. Следва да се отбележи, че както показва 
техния опит, равнодействащата противоположност на сили в значителна 
степен определя адекватността на икономическата политика на 
правителствата в решения на вътрешни задачи.  

Спецификата на текущата външна обстановка, нерядко влиза в 
конфликт с възможностите на банките по отношение на тяхната адаптация 
относно предизвикателства на глобализацията на управлението на лихвения 
риск.  

Либерализацията на мобилността на финансовите потоци е изгодна за 
инвеститорите, доколкото открива големи възможности при формиране на 
инвестиционни потоци. В същото време тя е изгодна и за тези страни, 
явяващи се сфера на приложение на капитала. Реципиентите на този фактор 
получават финансови ресурси, технологии, опит в областта на 
корпоративното управление, усвояват нови финансови инструменти и т. н.  

Всичко това способства за икономическия растеж, за развитието на 
конкурентоспособни и ефективни отрасли и в крайна сметка за прехода към 
“релсите” на цивилизованата пазарна икономика, но и способства за 
активизиране на цялостната система от рискови фактори. 

Ако се оценят цялостно опасностите и проблемите, с които е свързана 
финансовата глобализация за страните, то наред с вече отбелязаната роля на 
валутно-финансовата система, определяща спецификата на външното 
влияние върху националната икономика (и банковата система, в частност), 
е необходимо да се отбележат някои обстоятелства. 

Повечето от страните не могат ефективно да противодействат на 
вътрешните колебания на валутни курсове, резките изменения в движението 
на капиталите и другите дестабилизиращи фактори. Не може да се отрече, 
че съществува реална опасност с интеграцията на финансовите пазари да се 
увеличи рискът от системни провали.  

Кризите от този тип имат кумулативен, комплексен характер. Те 
изострят бягството на капиталите и предизвикват деструктивни изменения 
едновременно в бюджетната, парично-кредитната, банковата сфера, 
дълговия пазар, както и в целия реален сектор. Спекуланти биха могли да 
нарушат стабилността на националните валути, принуждавайки 
правителствата да предприемат скъпоструващи мерки и да способстват за 
ръста на безработицата и нищетата. 
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В процеса на разработка на мерки по усъвършенстване на световния 
икономически ред могат да се очертаят някои противоречия на финансовата 
сфера, които ще способстват за появата на лихвения риск. 

Има несъответствие между все по-глобалната природа на 
икономическите процеси и съхраняващите се с тяхното регулиране в 
националните рамки, както и отсъствие на ефективни регулиращи 
структури. 

Изключително големи и нарастващи различия между темповете на 
отделните глобализационни и “усвоените” от тях пространства. 

Отслабване на регулиращата роля на държавата и огромна разлика в 
обезпечеността с материални, финансови, кадрови и информационни 
ресурси между развитите пазарни страни и техните ТНК и останалия свят. 
Последната характеристика обяснява прогнозата ни, че предстоящите 
десетилетия ще се характеризират с изясняване на отношенията между 
представителите на двете парадигми на световната финансова система. 

Привържениците на “чистия” капитализъм не могат дори и 
теоретично да игнорират използването на икономическите системи на 
националните държави и международните финансови организации за 
осигуряване на безпрепятствено функциониране на финансовите пазари и 
институции на интеграционните обединения.  

Противниците на глобализацията, напротив демонстрират обективния 
(т. е. негативния) характер на това явление. От коректността на този диалог 
зависи цялостната стратегия за реално решение на перспективите и 
проблемите, които поставя финансовата глобализацията пред страните, чрез 
адаптирането им към общата политика на Европейския съюз. 

В това отношение световната икономическа мисъл се оказва доста 
дипломатична. Някои автори  предлагат нова теория, съгласно която 
съществува т. нар. „праг” във финансовото развитие на страната, след 
преминаването на който, опасността за негативни последствия от отваряне 
на собствената икономика значително се намалява. 

При развиването на основополагащите принципи за управление и 
надзор върху лихвения риск Базелският комитет публикува и документи, 
съдържащи частни принципи, методически препоръки и указания по 
елементите на банков надзор.  

Освен подробното разкриване на същността на лихвения риск, обзора 
на методите за неговото измерване и мониторинг, в процедурите за 
управление на лихвения риск в тези документ се привеждат редица фактори, 
които органите за банков контрол могат да отчитат при получаването и 
анализа на информацията за размерите на лихвения риск. 

Способността на икономиката да реши проблемите, свързани с 
предотвратяването на лихвения риск се предопределят от ефективността и 
съгласуваността на икономическата политика и правното регулиране. При 
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това в условията на глобализация отделените четири групи са подложени на 
въздействието на световните финансови пазари.  

Следователно, само комплексната оценка на съдържащите се 
показатели по всичките пет групи, отчитането на връзката помежду им, би 
позволила провеждането на качествен макроикономически анализ от 
позицията на средносрочния и дългосрочен инвеститор, какъвто е и 
държавата.  

В тази насока трябва да се изследват съществуващите в България 
система на избори, срок на провеждане на предстоящите избори основните 
политически партии, в които е властта или потенциално могат да я 
притежават – това са основните политически фактори с фундаментален 
характер, които имат влияние върху инвестиционна активност. Често за 
взимане на инвестиционно решение значително влияние оказва текущия и 
очакван имидж на нашата държава. 

Към политическите и правните фактори (които можем да наречем 
административни) спадат още и надзорните фактори. Към тях се отнася 
възможността за финансови загуби, вследствие на санкции на органите за 
банков надзор при нарушение на установените нормативи за показателите 
за финансова дейност или нарушение на сроковете и формите за отчетност 
на резултатите за финансовата дейност на банките. 

Данъчните стимули са важни и за инвеститорите – юридически лица. 
Под влияние на данъчното бреме изкуствено понижават печалбите си, 
отказват се да демонстрират финансови натрупвания, които биха могли да 
влагат в собственото си развитие или в капиталите на другите предприятия. 
Заедно с това на-обикновените данъчни методи за стимулиране на 
инвеститорите в ценни книжа, които широко се прилагат в световната 
практика, не се използват в България. 

Независимо, че е налице различна отчетна политика в страните от 
Европейския съюз, се правят опити за хармонизация на финансовата 
отчетност и данъчното законодателство по отношение на търговията с 
ценни книжа. 

Уместно е лихвеният риск да се класифицира по признака “време на 
възникване” на ретроспективен, текущ и перспективен. Необходимостта от 
отчитане на фактора “време” при оценка на икономическата ефективност на 
вземаните управленски решения, се обуславя с темпоралното разпределение 
– на положителния ефект и на загубите.  

Ясно е, че равни по величина разходи, но с различно времево 
разпределение осигуряват различни ефекти върху общото ефективно 
развитие на финансовата институция. Но при създаването на сложни 
системи (като системата за ограничаване на лихвения риск) това отнема 
много ресурси и най-вече време.  
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При това точното определяне на разходите и получените полезни 
ефекти е практически невъзможно. В дадената ситуация възниква 
необходимост от отчитане на фактора време. 

В риск-мениджмънта под информация се разбира съвкупността от 
сведения за вътрешното и външно състояние на управляваната система – в 
случая системата за ограничаване на лихвения риск. Тези бази данни се 
използват за оценка на ситуацията и разработка на управленски решения. 
Наличието и мобилността на информацията са необходими, но не и 
достатъчни условия за управление на лихвения риск.  

Успехите или грешките на финансовите институции и на първо място 
на търговските банки в страните с новосформирани капиталови пазари се 
дължат на умението грамотно да управляват финансовите рискове, в т.ч. на 
лихвения риск. 

В страните с развита пазарна икономика държавата постоянно 
използва пазара за ценни книжа като механизъм и източник за финансиране 
на държавните разходи и дефицита в бюджета и държавния дълг. В 
условията на трансформация към пазарна система и установяване на фондов 
пазар тази форма на взаимодействието на държавата и пазара също получава 
своето развитие.  

Държавният бюджет в тези страни е един от финансовите лостове на 
правителства при провеждането на икономическа политика. Затова там 
пазарът на държавни облигации представлява важен сегмент от фондовия 
пазар. 

Проблемът с финансирането на дефицита на държавния бюджет е 
един от централните проблеми на българската икономика, доколкото с него 
са свързани възможностите за осигуряването на стабилността на 
националната валута, икономическия растеж и социалния прогрес.  

Радикалните преобразования (особено в началния етап на системната 
трансформация) обикновено се съпровождат с постоянно значително 
превишение на държавните разходи над доходите. Бюджетните доходи се 
намаляват под влиянието на спада в реалния сектор, намаляването на 
неговата ефективност, бягството на капитала, неплащанията и бартера.  

Всички неплащания намаляват събираемостта на данъците и 
разстройват доходната част на държавния бюджет. В същото време 
системната трансформация изисква постоянно съществено увеличение на 
държавните разходи. Бюджетният дефицит представлява следствие от този 
факт. 

В тази част на разработката се установява, че потребността от 
държавна регулация и надзор над банковия сектор върху равнището на 
лихвения риск. Поставената задача, е как да се установи как конкуренцията 
между търговските банки съдейства за развитието на системите за 
регулиране и надзор в България. За решението на поставената задача е 
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необходимо да се установи необходимостта от регулиране на банковия 
отрасъл в страната. 

Потребността от регулиране, поради институционалната и 
инфраструктурна слабост, се чувства по-силно. Това задълбочава 
проблемите на банковата система и усложнява тяхното решение.  

Неотдавна възникналата в България тенденция за облекчаване на 
държавния финансов контрол (като остра нужда от дерегулация) и 
либерализацията на финансовия сектор, полагат началото на нов етап в 
развитието на банковия сектор. Необходимостта от тази промяна е във 
връзка с внедряването на информационни технологии и конкуренцията в 
международния банков пазар.  

Независимо от запазената роля на външното регулиране, все по-
голяма значимост придобива използването на механизми за вътрешно 
управление на банковия оборот въз основа на оценката на рисковете (риск-
мениджмънта). Именно поради това смисълът на разширяването на 
конкуренцията е особено важен фактор, осигуряващ пазарните устои и 
стабилността в българския банковия сектор. 

Проблемите в областта на регулирането възникват основно затова, че 
дефицитът на информацията в банковата система може да доведе до 
неочаквана банкова криза, а оттук и до проблеми в реалната икономика. Ако 
отсъства регулацията на финансовия сектор, поради проваляне на основните 
пазарни механизми, самите банки биха били склонни да поемат огромен 
риск и по такъв начин да създадат опасност за надеждността на цялата 
банкова система. 

Всяко правителство има къс хоризонт пред себе си – в много случаи 
до края на мандата си. От друга страна дълговете са в голямата си част 
дългосрочни. Следователно има големи основания да мислим, че 
правителството би желало да емитира дълг, който ще се плаща след години, 
но получените средства ще се похарчат сега.  

Естествено, за едно правителство в повечето случаи е лесно да 
прокара решенията си през парламента. Само че самото знание, че едно 
решение ще трябва да мине през публичността и опозиционното проучване 
в парламента, кара правителството да внимава какво предлага и да се 
съобразява не само със собствения си къс хоризонт, но и с желанията на 
хората. 

За измерване и оценяване на лихвения риск по държавните ценни 
книжа е необходимо да бъде разработена специфична методика, съдържаща 
опредени показатели. От специализираната икономическа литература е 
известно, че освен качествени, тези показатели могат да бъдат и 
количествени. В настоящото изследване вниманието ще бъде фокусирано 
единствено върху възможността за използването на количествени методи за 
оценяване на лихвения риск. 
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Както беше посочено в глава първа, при оценяването на лихвения риск 
от търговските банки се използваха следните количествени икономико-
математически методи: статичен анализ на приходния дисбаланс, анализ на 
чувствителността, имитационно моделиране, Value at Risk, сценариен 
анализ и изчисляване величината на икономическия капитал на банката. 

Целта беше да се установи какво е влиянието на лихвения риск върху 
крайните финансови резултати, респективно върху рентабилността на 
кредитните институции. 

При разработването на специфична методика за измерване и 
оценяване на лихвения риск по държавните ценни книжа, каквато е и 
основната цел на дисертационното изследване, е необходимо да се използва 
методологията, която прилагат търговските банки, но от гледна точка на 
ролята им като инвеститори в ДЦК, емитирани по външния дълг на 
България. 

В тази методика е най-подходящо да бъдат включени специфични 
показатели, имащи отношение към измерването на лихвения риск, които в 
своята съвкупност ни предоставят научнообоснован и комплексен 
инструментариум за изследването му в посока неговата сила и степен на 
влияние върху ефективността на техния инвестиционен портфейл. 

Показателите, които е необходимо да съдържа методиката за 
измерване и оценяване на лихвения риск, са следните: 

• Дескриптивна статистика на динамични редове, съдържащи дневни 
данни за цените и доходността на различни емисии от еврооблигации, 
емитирани от Република България и търгувани на международните 
капиталови пазари; 

• Дюрация на Макоули; 
• Модифицирана дюрация; 
• Конвекситет; 
• Абсолютен VaR; 
• Относителен VaR. 

Към показателите за дескриптивна статистика на динамични редове 
ще бъдат включени средната аритметична, медианата, модата, стандартното 
отклонение, дисперсията, коефициентът на асиметрия, коефициентът на 
ексцес и рангът. 

Дюрацията на Макоули представлява средно претегления срок до 
падежа на паричните потоци по даден финансов инструмент. Теглата 
съответно са процентното съотношение между сегашната стойност на всеки 
паричен поток и цената на инструмента. Класическата формула за 
изчисление на дюрацията в синтезиран вид е1:  

                                                        
1 Георгиев, Г., Практически банков мениджмънт, електронно издание, Академично 
издателство „Талант” при ВУАРР гр. Пловдив, 2016 г. ISBN 978-619-203-098-8, 
http://do.vuarr-dist.com, стр. 135 
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където: CFt е паричния поток в момент t; 
   P0 e сегашната стойност на финансовия инструмент;  
   C - е паричната стойност на купона; 
   r - е пазарната лихва  
   n – е броят на периодите до матуритета на облигациите 
   N – е номиналът на облигацията. 
 
Алтернативен начин за изчисляване дюрация на Маккоули се 

използва в Excel на Microsoft Office. Формулата има следния вид: 

퐷 =
1 + 푟

푟 ×
(1 + 푟) + 푛(푐 − 푟)

푐  

В банковата практика при разработване на дюрационния анализ на 
дисбаланса се използва предимно модифицираната дюрация или 
конвекситета. Модифицираната дюрация се изчислява по следната 
формула: 

D∗ = , 

където: m е честотата на изплащане на купона през годината. 
Едно от основните приложения на дюрацията като измерител на 

лихвения риск е определяне на процентната промяна в цената на даден 
лихвоносен актив в резултат на промяната на лихвените проценти на 
финансовите пазари. Формулата, по която се изчислява процентната 
промяна в цената на актива има следния вид: 
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훥푃
푃 = −퐷∗. 훥푟.100 

%-та промяна в цената = модифицираната дюрация x процентната промяна 
в лихвените проценти.   

Дюрацията е задоволително точен измерител при малки изменения в 
лихвените проценти (доходността до падежа), но при значителни изменения 
се натрупва голяма грешка. 

Дюрацията винаги подценява повишението в цената на облигацията, 
когато лихвените проценти спадат и надценява намалението, когато те 
растат.  

При значителни изменения в лихвените проценти дюрацията не е 
достатъчно точен измерител и се използва конвекситета. Конвекситетът се 
изчислява аналогично на дюрацията, но като средно претеглена на периода 
(t²+t), вместо t и разделено на (1+r)² 

Convexity =
1

P ⋅ (1 + r)
CF

(1 + r)
(t + t )  

Процентното изменение в цената на облигацията е равно на: 
ΔP
P

= −D ∗ Δr + 1
2 ⋅ Convexity ⋅ (Δr)  

Value-at-risk подходът се е утвърди през последното десетилетие като 
доминиращ метод за управление и мониторинг на пазарния риск в риск 
мениджмънт индустрията. Нещо повече той е регламентиран вече и като 
регулаторен международен стандарт в банковата практика. 

Делта нормалният VaR (Delta-Normal VaR) е известен още като 
параметричен или аналитичен VaR. Често пъти в специализираните 
публикации може да бъде срещнат и като „метода вариация - ковариация 
VC”.  Той е представен за първи път на широката общественост от J.P. 
Morgan в началото на 90–те години на миналия век2.  

В своята изчислителна процедура този метод използва стандартното 
отклонение и вариационно - ковариационната матрица от портфейла като 
приема нормално разпределение на възвращаемостта на активите. VaR се 
изчислява на база пазарни цени през определен изминал период. Въпреки, 
че на финансовите пазари рядко се наблюдава нормално разпределение на 
възвръщаемостта методът вариация – ковариация е най-често коментирания 
в академичните среди и използван като база за сравнение.  

Формулата, която се използва за изчисляване на релативния VaR в 
процент има следния вид3: 
  

                                                        
2 J.P. Morgan, “Risk metrics – Technical document”, Fourth Edition, 1996 
3 Георгиев, Г., Управление на банковия риск, електронно издание, Академично 
издателство „Талант” при ВУАРР гр. Пловдив, 2016 г. ISBN 978-619-203-099-5, 
електронна платформа http://do.vuarr-dist.com, стр. 15 



26 
 

Релативен VAR =  − z ∗ σ ∗ √t, 
където: 
z - стандартизирана променлива, съответстваща на определен 

доверителен интервал при едностранно стандартно нормално 
разпределение4; 

σp – стандартното отклонение на актива/портфейла; 
t – времевия хоризонт в дни. 
Формулата, по която се изчислява релативният VaR в дадена валута 

има следния вид: 
Релативен VAR =  − z ∗ σ ∗ √t ∗ W, 

където W представлява стойността на портфейла, изразен в дадена 
валута. 

 
 

  

                                                        
4 Стандартно (нормирано) нормално разпределение е нормално разпределение със 
средноаритметична 0 и стандартно отклонение 1. 
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ГЛАВА ТРЕТА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ ЛИХВЕН РИСК ПРИ 
ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ 

 
1. Финансови параметри и статистически анализ на емисиите 

български еврооблигации 
 
За поставените цели на изследването са използвани исторически 

данни за цените на всички шест емисии еврооблигации, обслужващи към 
31.05.2020 г. над 70,48%  от номиналната структура на външния държавен 
дълг, емитиран от Република България, с обща сума 6,637 млрд. eвро на 
Международния капиталов пазар (МКП). Листващата международна 
агенция по този дълг е Международната банка в Люксембург (Banque 
Internationale a Luxemburg, съкр. BIL) . 

При изследването и оценяването на пазарния риск е използвана 
представителна извадка, включваща данните, отчетени за периода от 
03.06.2019 г. до 29.05.2020 г., включващ 365 календарни дни, съответстващи 
на 250 работни дни на Франкфуртската фондова борса (Frankfurter 
Wertpapierbörse, съкр. FWB). Избрана е като пазарен сегмент тази 
финансова институция, защото тя покрива над 50% от търговията с тях. 

Представени са финансови параметри на емисиите от български 
еврооблигации, емитирани на Международния капиталов пазар (МКП), 
обслужващи външния държавен дълг на Република България, сортирани по 
матюритет на емисията. 
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Таблица №1 представя структура на емисиите от български 
еврооблигации, обслужващи външния държавен дълг на Република 
България емитирани на Международния капиталов пазар (МКП), сортирани 
по матюритет на емисията. 
 

Таблица №1. Структура на емисиите от български еврооблигации5, 
емитирани на Международния капиталов пазар (МКП), обслужващи 
външния държавен дълг на Република България, сортирани по 
матуритета на емисията 
 

   

Български 
еврооблигации, 

емитирани на МКП 
по GMTN6 програма, 
с фиксирана лихва 

2.0 % и падеж 26 
март 2022 г. 

Български 
еврооблигации, 
емитирани на 

МКП, с фиксирана 
лихва 1.875 % и 
падеж 21 март 

2023 г. 

Български 
еврооблигации, 
емитирани на 

МКП, с фиксирана 
лихва 2.950 % и 

падеж 3 
септември 2024 г. 

Български 
еврооблигации, 

емитирани на 
МКП по GMTN 
програма, с 

фиксирана лихва 
2.625 % и падеж 
26 март 2027 г. 

Български 
еврооблигации, 

емитирани на 
МКП, с 

фиксирана лихва 
3.000 % и падеж 
21 март 2028 г. 

Български 
еврооблигации, 
емитирани на 
МКП по GMTN 
програма, с 
фиксирана 

лихва 3.125 % и 
падеж 26 март 

2035 г. 

ЕМИТЕНТ РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

СЪКРАТЕНО ИМЕ 
НА ЕМИСИЯТА RB 2% 15/22 RB 1,875% 16/23 RB 2,95% 14/24 RB 2,625% 15/27 RB 3% 16/28 RB 3,125% 15/35 

ФОРМАТ Reg S Reg S Reg S Reg S Reg S Reg S 

КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 
BBB-(Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 
BBB-(Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BBB- (S&P) 
BBB-(Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 
BBB-(Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 

BBB-(Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 
BBB-(Fitch) 

РЕЙТИНГ 
НА ЕМИСИЯТА 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 

BBB- (Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 

BBB- (Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BBB- (S&P) 
BBB-(Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 

BBB- (Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 

BBB- (Fitch) 

Baa2 (Moody's) 
BB+ (S&P) 

BBB- (Fitch) 

ВОДЕЩИ 
МЕНИДЖЪРИ 

Citi, 
HSBC (B&D), 

SG CIB, 
UniCredit 

BNP Paribas, 
Cititgroup GML, JP 
Morgan, UniCredit 

Bank 

Citi, 
HSBC, 

JP Morgan 

Citi, 
HSBC (B&D), 

SG CIB, UniCredit 

BNP Paribas, 
Cititgroup GML, 

JP Morgan, 
UniCredit Bank 

Citi, 
HSBC (B&D), 

SG CIB, 
UniCredit, 

Goldman Sachs 
Iternational 

ВАЛУТНА 
ДЕНОМИНАЦИЯ EUR  EUR EUR EUR EUR EUR 

ЛИХВЕНА 
КОНВЕНЦИЯ ACT/ACT ACT/ACT ACT/ACT ACT/ACT ACT/ACT ACT/ACT 

РЕГИСТРАЦИЯ Luxembourg 
Stock Exchange 

Luxembourg 
Stock Exchange 

Luxembourg 
Stock Exchange 

Luxembourg 
Stock Exchange 

Luxembourg 
Stock Exchange 

Luxembourg 
Stock Exchange 

МЕЖДУНАРОДЕН 
ИДЕНТИФИКАЦИ

ОНЕН НОМЕР 
НА ЦЕННИ КНИЖА 

(ISIN) 

XS1208855616 XS1382693452 XS1083844503 XS1208855889 XS1382696398 XS1208856341 

КОД ЗА 
СИГУРНОСТ 

(WKN) 
A1VJ02 A18ZAA A1ZLJY A1VJ03 A18ZAB A1VJ04 

ЗАКОНОДАТЕЛСТ
ВО Английско Английско Английско Английско Английско Английско 

ФОРМА НА 
ОБЛИГАЦИИТЕ Регистрирани Регистрирани Регистрирани Регистрирани Регистрирани Регистрирани 

 
  

                                                        
5 https://www.minfin.bg/upload/44720/CGD-bulletin_debt_bg%2005.2020.pdf 
6 GMTN - Global Medium Term Note (Глобална средносрочна програма за издаване на 
облигации на Международния капиталов пазар) 
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Таблица №2 представя финансови параметри на емисиите от 
български еврооблигации, емитирани на Международния капиталов пазар 
(МКП), обслужващи външния държавен дълг на Република България, 
сортирани по матюритет на емисията. 
 
Таблица №2. Финансови параметри на емисиите от български 
еврооблигации, емитирани на Международния капиталов пазар 
(МКП), обслужващи външния държавен дълг на Република България, 
сортирани по матюритета на емисията 
 

   

Български 
еврооблигации, 
емитирани на 
МКП по GMTN 
програма, с 

фиксирана лихва 
2.0 % и падеж 26 

март 2022 г. 

Български 
еврооблигации, 

емитирани на МКП, 
с фиксирана лихва 
1.875 % и падеж 21 

март 2023 г. 

Български 
еврооблигации, 
емитирани на 

МКП, с фиксирана 
лихва 2.950 % и 

падеж 3 
септември 2024 г. 

Български 
еврооблигации, 
емитирани на 
МКП по GMTN 
програма, с 
фиксирана 

лихва 2.625 % и 
падеж 26 март 

2027 г. 

Български 
еврооблигации, 
емитирани на 

МКП, с фиксирана 
лихва 3.000 % и 
падеж 21 март 

2028 г. 

Български 
еврооблигации, 
емитирани на 
МКП по GMTN 
програма, с 

фиксирана лихва 
3.125 % и падеж 
26 март 2035 г. 

ЕМИТЕНТ РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

СЪКРАТЕНО ИМЕ НА 
ЕМИСИЯТА RB 2% 15/22 RB 1,875% 16/23 RB 2,95% 14/24 RB 2,625% 15/27 RB 3% 16/28 RB 3,125% 15/35 

ОБЩА СУМА 
НА ЕМИСИЯТА 1 250 000 000 EUR 1 144 000 000 EUR 1 493 000 000 EUR 1 000 000 000 

EUR 850 000 000 EUR 900 000 000* EUR 

НОМИНАЛ 100000 EUR 100000 EUR 100000 EUR 100000 EUR 100000 EUR 100000 EUR 
ДАТА НА 
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 19.03.2015 г. 14.03.2016 г. 26.06.2014 г. 19.03.2015 г. 14.03.2016 г. 19.03.2015 г./ 

13.11.2015 г. 
ДАТА НА 
СЕТЪЛМЕНТ 26.03.2015 г. 21.03.2016 г. 03.07.2014 г. 26.03.2015 г. 21.03.2016 г. 26.03.2015 г./ 

20.11.2015 г. 
МАТУРИТЕТ 26.03.2022 г. 21.03.2023 г. 03.09.2024 г. 26.03.2027 г. 21.03.2028 г. 26.03.2035 г. 
ИНТЕРВАЛ 
МЕЖДУ ЛИХВЕНИТЕ 
ПЛАЩАНИЯ 

1 година 1 година 1 година  1 година 1 година 1 година 

ДАТА 
НА 
ЛИХВЕНИТЕ 
ПЛАЩАНИЯ 

26 май 21 май 03 септември 26 май 21 май 26 май 

ПЪРВО ЛИХВЕНО 
ПЛАЩАНЕ 26.03.2016 г. 21.03.2017 г. 03.09.2015 г 26.03.2016 г 21.03.2017 г. 26.03.2016 г. 
ЛИХВЕН КУПОН 2.000 % 1.875 % 2.950 % 2.625 % 3.000 % 3.125 % 
ДЮРАЦИЯ 1,711 години 2,663 години 3,914 години 6,260 години 7,025 години 12,271 години 
МОДИФИЦИРАНА 
ДЮРАЦИЯ 1,709 години 2,660 години 3,908 години 6,246 години 7,008 години 12,117 години 

ЦЕНА НА 
ЕМИТИРАНЕ 98.849 98.192 99.085 98.918 98.237 97.982/88.514 

ДОХОДНОСТ 2.179 % 2.156 % 3.055 % 2.732 % 3.179 % 3.264 %/3.989 % 

ПОСТЪПЛЕНИЯ EUR 1 235 612 500 EUR 1 123 316 480 EUR 1 478 816 500 EUR 989 180 000 EUR 835 014 500 EUR 832 847 000/ 
EUR 44 257 000 

 
Както се вижда от таблица №2, всички емитирани български 

облигации към 31.05.2020 г. са емитирани на борсата на цена под номинала 
и изплащат фиксирани купони веднъж годишно. Постигнатите нива на 
лихвения купон на реализираните емисии варират в границите на 1,875 % и 
3,125 %. Изчислените дюрации се колебаят между 1,709 години за емисията 
с най-кратък падеж и 12,117 години с на-дълъг срок (матюритет 26.03.2035 
г.). 

При измерване на лихвения риск, като съвременните измерители на 
чувствителността на цената на облигацията спрямо волатилността на 
лихвените индекси се използват показателите: дюрация на Макоули, 
модифицирана дюрация или конвекситет. Тези измерители дават 
информация на финансовия мениджър колко е чувствителна е цената на 
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облигацията или целият портфейл от лихвоносни инструменти на 
измененията на пазарните лихвени проценти. 

Едно от основните приложения на дюрацията като измерител на 
лихвения риск е определяне на процентната промяна в цената на даден 
лихвоносен актив в резултат на промяната на лихвените проценти на 
финансовите пазари. 
 
Таблица №3. Дюрационни показатели на емисия от еврооблигации 
Republic of Bulgaria 3,125% 15/35 
 

Име 
на еврооблигацията 

Дюрация 
(години) 

Модифицирана дюрация 
(години) 

Номинал 
(евро) 

Republic of Bulgaria 3,125% 15/35 12,271 12,117 100 000 
 

Към 29.05.2020 г. дюрацията на Маккоули е изчислена на 12,271, а 
модифицираната дюрация на 12,117. 

Таблица № 4 представя резултатите от направен анализ на 
чувствителността за периода от 03.06.2019 г. до 29.05.2020 г. при лихвени 
сценарии от -50 BPS до +50 BPS 
 
Таблица № 4. Анализ на чувствителността на цената на емисия от 
еврооблигации Republic of Bulgaria 3,125% 15/35 на Франкфуртската 
фондова борса за периода от 03.06.2019 г. до 29.05.2020 г. при лихвени 
сценарии от -50 BPS до +50 BPS 
 
ЛИХВЕН СЦЕНАРИЙ 

(%) 
ЛИХВЕН СЦЕНАРИЙ 

(BPS) 
∆ P 
(%) 

∆ P 
(евро) 

ЦЕНА 
(евро) 

-0,50% -50 BP 6,059% 6 058,50 €  106 058,50 €  
-0,40% -40 BP 4,847% 4 846,80 €  104 846,80 €  
-0,30% -30 BP 3,635% 3 635,10 €  103 635,10 €  
-0,20% -20 BP 2,423% 2 423,40 €  102 423,40 €  
-0,10% -10 BP 1,212% 1 211,70 €  101 211,70 €  
0,00% -0 BP 0,000% -   €  100 000,00 €  
0,10% +10 BP -1,212% - 1 211,70 €  98 788,30 €  
0,20% +20 BP -2,423% - 2 423,40 €  97 576,60 €  
0,30% +30 BP -3,635% - 3 635,10 €  96 364,90 €  
0,40% +40 BP -4,847% - 4 846,80 €  95 153,20 €  
0,50% +50 BP -6,059% - 6 058,50 €  93 941,50 €  

 
За да бъдат изчислени различните сценарии на промени в цената на 

облигацията спрямо различни лихвени сценарии е използва формулата 
показана по горе за  процентната промяна чрез използване на 
модифицираната дюрация.  
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Графика №1 дава представа за чувствителността на чистата цена 
(clean price) на еврооблигация Republic of Bulgaria 3,125% 15/35 спрямо 
различните сценарии на изменение на лихвените проценти. Наблюдава се 
линеен модел на изменение на чистата цена, поради използването на 
формулата на модифицираната дюрация.  
 
Графика №1 Анализ на чувствителността на цената на емисия от 
еврооблигации Republic of Bulgaria 3,125% 15/35 на Франкфуртската 
фондова борса за периода от 03.06.2019 г. до 29.05.2020 г. при лихвени 
сценарии от -50 BPS до +50 BPS 
 

 
 

Измененията са симетрични, поради простотата на допусканията в 
моделната рамка (направено е предположение, че лихвените проценти ще се 
изменят паралелно с една и съща величина в една и съща посока в един и 
същи момент). Използвани са като базисна информация данните от таблица 
№20. 
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Графика №2. Анализ на чувствителността на процентното изменение 
цената на емисия от еврооблигации Republic of Bulgaria 3,125% 15/35 на 
Франкфуртската фондова борса за периода от 03.06.2019 г. до 29.05.2020 
г. при лихвени сценарии от -50 BPS до +50 BPS. 
 

 
 

Графика №2 дава визуална представа за очакваните изменения в 
чистата цена на еврооблигации Republic of Bulgaria 3,125% 15/35 на 
процентна база. При лихвен сценарии от 50 BPS до +50 BPS очакваното 
изменение ще бъде между ≈ ± 6,059%. 

 
2. Изчисляване на пазарния лихвен риск по българските 

еврооблигации 
 
В последната точка на трета глава пазарният лихвен риск по 

еврооблигациите по българския външен дълг е количествено оценен чрез 
подхода делта нормален VaR за периода от 03.06.2019 г. до 29.05.2020 г. 
Избраният времеви период включва шестмесечен период преди началото на 
пандемията от COVID-19 и пет месеца след началото на пандемията (от 
01.01.2020 г. до 29.05.2020 г.) 

При оценяването на пазарния риск са използвани шест 
представителни извадки, включващи емпирични исторически данни, всяка 
обхващаща 365 календарни дни, съответстващи на 250 работни дни на 
Франкфуртската фондова борса (Frankfurter Wertpapierbörse, съкр. FWB).  

Всички показатели на VaR са изчислени при вероятност от 99% за 
период от 10 дни каквото е изискването заложено в регулаторната рамка на 
Банката за международни разплащания в Базел. 
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3. Изследване чувствителността на българските еврооблигации 
спрямо промените на пазарните лихвени проценти за периода 
03.06.2019 г. до 29.05.2020 година. 
 
При измерване на лихвения риск, като съвременните измерители на 

чувствителността на цената на облигацията спрямо волатилността на 
лихвените индекси се използват показателите: дюрация на Макоули, 
модифицирана дюрация или конвекситет. Тези измерители дават 
информация на финансовия мениджър колко е чувствителна е цената на 
облигацията или  целият портфейл от лихвоносни инструменти на 
измененията на пазарните лихвени проценти. 

Като пример, ще се спрем само върху само последната от 
еврооблигациите, а именно върху Republic of Bulgaria 3,125% 15/35. 

 
Графика №3. Хистограма на дневната възвращаемост (푹푳풏) на емисия 
от еврооблигации Republic of Bulgaria 3,125% 15/35 на Франкфуртската 
фондова борса за периода от 03.06.2019 г. до 29.05.2020 г. 
 

 
 

От графиката се вижда, че се наблюдава разпределение различно от 
нормалното със силна отрицателна асиметрия и изключително висок 
наднормален ексцес. 
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Таблица №5 представя началните и изчислените параметри на 
пазарния риск чрез подхода делта нормален VaR на емисията от 
еврооблигации Republic of Bulgaria 3,125% 15/35. 
 
Таблица №5 Изчисляване на пазарния лихвен риск на емисията от 
еврооблигации Republic of Bulgaria 3,125% 15/35 чрез показателя VaR 
 
ПОКАЗАТЕЛ ЗНАЧЕНИЕ МЯРКА СТОЙНОСТ 

емисия вид еврооблигации име Republic of Bulgaria 
3,125% 15/35 

N номинал евро 100 000 € 
P относителна вероятност % 99% 
Z номинална вероятност коефициент - 2,326347874 
퐭∗ време за прогноза дни 10 
σ стандартно отклонение % 0,63% 

D* модифицирана дюрация години 12,117 
∆퐏퐚퐬퐤 чиста цена-продава за емисията % 126,66% 
퐏퐚퐬퐤  чиста цена-продава за емисията евро 126 660,00 €  

∆VaR относителна стойност 
на релативния Value at Risk % - 56,07% 

VaR абсолютна стойност 
на релативния Value at Risk евро - 71 016,60 €  

 
Стойността на пазарния риск на дневна база, изчислен при 99% 

вероятност за период от 10 дни е в размер на 56,07% в абсолютна стойност 
или максимална загуба в размер на - 71 016,60 €  при чиста пазарна цена от 
126 660,00 €. 
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4. ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО  
 
Лихвеният риск е един от най-важните рискове, директно свързан със 

стабилността и оптималното функциониране на  финансовата система и 
националната икономика. Неговото значение нараства през последните 
години вследствие на засилващата се волатилност на международните 
лихвени индекси, произтичаща от военния конфликт в Европа, пандемията 
от Covid-19 и глобализацията на световната икономика, наблюдаваните 
високи турболенции при националния и международните капиталови 
пазари, дигитална трансформация на бизнеса и др. 

В резултат на изследването на измененията в пазарната стойност на 
избраните еврооблигации, в частност акцентирайки върху лихвения риск, се 
констатира забавящ се тренд в изменението на надпазарната стойност, 
съпроводен с невъзможност за достигане на пред-кризисни равнища на 
цената. Установено е че, наблюдението над имплементираните ранни 
предупредителни сигнали от пазара на еврооблигации и мониторингът 
върху лихвения риск, са основни приоритети в управлението на външния 
дълг.  

Основните мотиви, стоящи зад създаването на представения вариант 
за дисертационен труд са свързани с опитите за решение на няколко 
практически проблема свързани с българските условия. 

Главната цел на дисертационното изследване е да се приложи 
специфична методика за оценка и прогнозиране на лихвения риск по 
държавния външен дълг, като се оцени неговото влияние върху 
„чистите“ цени на българските еврооблигации се формулират препоръки за 
повишаване ефективността при управлението на външния дълг на България. 

Теоретическата значимост на изследването се състои в това, че в него 
е показана необходимостта от преразглеждане на някои допускания, 
използвани в стандартните модели на западните приложни финанси. При 
разработката на моделите за поддръжка на взетите решения относно 
управлението на портфейла от държавни облигации и ценни книжа по 
вътрешния дълг е взето предвид и състоянието на българския пазар. 

Въз основа на постановките, заложени в изследването, може да бъдат 
синтезирани определени крайни резултати: 
1. След теоретичен преглед на български и чуждестранни автори са 

откроени същността, обхвата и специфичните особености на 
различните видове финансов риск през призмата участниците на 
финансовите пазари. Изяснена е същността, ролята и значението на 
лихвения риск, както и са представяни неговите разновидности 
според различни класификационни признаци. Предложен е собствен 
вариант на класификация за мястото на лихвения риск в общата 
философия на финансовите рискове. 
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2. Разкрита в детайли е спецификата на лихвените рискове, влияещи 
върху стойността на дълговите ценни книжа, търгувани на 
международните капиталовите пазари, както и направено 
систематизиране на факторите, оказващи въздействие върху 
величината на лихвения риск. 

3. Интегрирана е собствена комбинация от количествени и качествени 
критерии за изследване на лихвения риск, поради убеждението на 
автора, че фокусирането само върху единия или другия аспект би 
ограничило пълноценния поглед върху изследвания проблем. 

4. На базата емпирични исторически данни е изследвана 
чувствителността на българските еврооблигации спрямо промените 
на пазарните лихвени проценти. Избраният времеви период включва 
шестмесечен период преди началото на пандемията от COVID-19 и 
пет месеца след началото на пандемията (от 01.01.2020 г. до 
29.05.2020 г.). При оценяването на пазарния риск са използвани шест 
представителни извадки, включващи емпирични исторически данни, 
всяка обхващаща 365 календарни дни, съответстващи на 250 работни 
дни на Франкфуртската фондова борса (Frankfurter Wertpapierbörse, 
съкр. FWB). 

5. Пазарният лихвен риск по еврооблигациите, емитирани по външния 
дълг на България година е оценен и прогнозиран при 99% вероятност 
за период от 10 дни съгласно изискването на регулаторната рамка на 
Банката за международни разплащания в Базел чрез използване на 
подхода Делта нормален VaR. 

6. В резултат на изследване на измененията в пазарната стойност на 
избраните еврооблигации, в частност акцентирайки върху лихвения 
риск, се констатира забавящ се тренд в изменението на надпазарната 
стойност, съпроводен с невъзможност за достигане на пред-кризисни 
равнища на цената. Установено е че, наблюдението над 
имплементираните ранни предупредителни сигнали от пазара на 
еврооблигации и мониторингът върху лихвения риск, са основни 
приоритети в управлението на външния дълг. 
Основните положения и изводи, които се съдържат в дисертацията, 

могат да бъдат използвани при по-нататъшното развитие на теорията за 
управление на лихвения риск в условия на резки изменения на основните 
параметри на външната среда. Практическата значимост на изследването се 
състои в това, че получените резултати могат да бъдат приложени в процеса 
на управлението на фондовите портфейли от институционалните 
инвеститори на българския пазар.  

Като обобщение може да се изтъкне, че надеждната инвестиционна 
оценка съчетана с прецизната количествена оценка на лихвения риск у нас 
могат да съдействат за повишаване на инвестиционния интерес и 
значително подобрение при риск мениджмънта.  
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IV. Справка за научните и научно-приложни приноси в 
дисертационния труд 

 
Основните научни приноси на дисертационния труд са: 

1. Изяснена е същността, ролята и значението на лихвения риск, както и са 
представяни неговите разновидности според различни класификационни 
признаци. Предложен е собствен вариант на класификация за мястото 
на лихвения риск в общата философия на финансовите рискове. 

2. Анализирана в детайли е спецификата на лихвените рискове, влияещи 
върху стойността на дълговите ценни книжа, търгувани на 
международните капиталовите пазари, както и направено 
систематизиране на факторите, оказващи въздействие върху величината 
на лихвения риск. 
 

Основните приложни приноси на дисертационния труд са: 
1. На базата емпирични исторически данни е изследвана 

чувствителността на българските еврооблигации при лихвени сценарии 
от -50 BPS до +50 BPS. Избраният времеви период включва шестмесечен 
период преди началото на пандемията от COVID-19 и пет месеца след 
началото на пандемията (от 01.01.2020 г. до 29.05.2020 г.). 

2. Пазарният лихвен риск по еврооблигациите, емитирани по външния дълг 
на България година е оценен и прогнозиран при 99% вероятност за 
период от 10 дни съгласно изискването на регулаторната рамка на 
Банката за международни разплащания в Базел чрез използване на 
подхода Делта нормален VaR. 
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