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1 Увод 

Навлизането на електронните технологии във всички сфери на нашия живот 

промени начина на живот на съвременните хора. Никога до сега човечеството не е 

имало възможност по толкова бърз, лесен и удобен начин да има достъп до на практика 

безкраен обем от информация. На преден план излиза необходимостта от успешно 

спрявяне с голям обем информация, отсяване на полезната информация, нейната 

обработка и вземане на правилно решение. Всичко това променя съвременния бизнес, 

начина на комуникация между хората, начина на работа. Дейности, които в миналото 

отнемаха дни и седмици, с помощта на съвременните технологии се извършват за 

минути. Решения които е било възможно да се вземат за часове и дни, сега трябва да 

бъдат взети веднага. Всичко това поставя нови изисквания към съвременния бизнес, 

прави го много по-динамичен и поставя нови все по-високи изисквания към 

участниците в него. 

Нарастващата динамика в бизнес отношенията и ежедневието има неминуемо 

отражение и в други сфери на обществения живот. Такава сфера е образованието. 

Необходима е промяна на начина на обучение по време на всички етапи както в 

началните класове, средните училища, така и в университетите, а също и в различните 

форми на следдипломно обучение. Традиционните форми на обучение трябва да се 

съчетават с нови по-активни методи за по-динамично и ангажиращо обучавание, за да 

могат обучаемите по-успешно да се адаптират към съвременната изключително 

динамична среда, която изисква използването на различни технологии, умения и начин 

на мислене от досегашните. 

Използването на делови игри и симулации в обучението е активен подход, 

доказал многократно своята ефективност и ефикасност. Традиционно използването на 

игрови подходи в образователния процес се свързва с обучението по отделни 

направления на малки деца и ученици. През последните години обаче, все по-

съществено значение и роля започна да придобива и използването на игрови подходи 

при обучението на възрастни. На основата на натрупания досега световен опит без 

никакво преувеличение може да се каже, че използването на делови игри и симулации е 

най-ефикасният метод за интензификация на учебния процес и активно обучение, 

независимо дали става въпрос за ръководни кадри, специалисти или студенти, особено 
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ако обучението непосредствено в реални условия е невъзможно, опасно, твърде скъпо 

или твърде бавно. 

Използването на игрови подходи е съпровождало човешкото битие от древни 

времена. Различни ритуали, обичаи, военни тренировки и други са на практика 

възпроизвеждане на събития чрез игрови ситуации. Хората през цялото си развитие са 

използвали различни форми на игрови подходи при запознаване и затвърждаване на 

уменията си. Игрите имат особено дълбоки традиции в обучението по военно дело. 

Различни игри като Шах, Chaturanga, Wei Qi, Xiang Qi (китайски шах) са използвани в 

продължение на хиляда години за обучение на военни по стратегия и тактика. 

Редица автори посочват играта като подхоящ инструмент за обучение. Още 

Платон в своя труд „Държавата“ препоръчва използването на игри за обучение. Платон 

представя подхода на хипотетичните въпроси (мисловни експерименти или 

философски игри) като начин за разглеждане на противопоставящи се философски 

гледни точки. Такива игри на ума, описани в „Държавата“, помагат на събеседниците 

на Сократ да видят двете страни на даден казус, така, че те да могат да вземат добро и 

справедливо решение [1].  

По-късно, в края на 18 век, немският поет, философ и драматург Фридрих 

Шилер в книгата си „За естетическото възпитание на човека“ посочва, че „човекът 

играе само там, където е човек в пълното значение на думата и е изцяло човек, само 

там, където играе” [2]. 

Холандският историк Johan Huizinga в книгата си от 1950 г.“Homo Ludens. A 

study of the play-element in culture” (Играещият човек. Изследване на игровия елемент в 

културата), която е уникално изследване на ролята на играта в историята на 

човечеството, описва играенето като основа за цялата култура. Той посочва, че право, 

философия, изкуство и други аспекти на човешката култура се появяват под формата на 

игра и дори такива сериозни човешки дейности, като войната носят формалните 

характеристики на играта. „Като деца ние ние се учим да играем, а като порастем, ние 

играем да се учим, и дори понякога играта не се чуства като игра“ [3]. 

Игрите се използват под най-различни форми за образователни цели. От 

използване на игри, създадени с развлекателна цел за обучение в дадени области и 

наричани с термина „edutainment”, получен от съчетание на английските думи education 

(образование) и entertainment (забавление), до създаване на специализираните 
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образователни игри и симулации, определяни като сериозни игри. Успехът на игровите 

подходи при решаването на дадени задачи непрекъснато разширява сферата на 

използването им. Освен за забавление, тренировка и обучение имаме непрекъснато 

разширяване на използването им, както и проникване в нови области като маркетинг, 

реклама, и др. наложило се през последните години с термина игровизация или 

gamification на английски език. 

Идеята за използване на игрите за сериозни и образователни цели извън сферата 

на забавление достига широко разпространение. Понастоящем в много от 

реномираните колежи, университети и бизнес-школи се използват различни по 

съдържание и сложност активни методи за обучение, включващи делови игри и 

симулации, като при това тяхното използване непрекъснато се разширява и 

усъвършенства. Силен тласък дава включването в процеса на интензивното използване 

на компютърни технологии и интернет, което дава много високи резултати, както при 

традиционните, така и при активните методи на обучение.  

Използването на съвременните информационни технологии и интегрирането на 

интернет в обучението с делови игри и симулации допринася неимоверно за 

постигането на максимални резултати както в процеса на обучението, така и при 

пълноценното ангажиране на участниците. Нещо повече, развитието на 

комуникационните технологии, разширяването на функционалността на персоналните 

мобилни устрйства и относително лесния достъп до интернет през последните години, 

правят възможно организиране на обучения с подобни активни методи между 

участници на големи разстояния, които практически е трудно или невъзможно да се 

съберат на едно място в определен интервал от време.  

1.1 Цел на дисертационния труд  

Целта на дисертационния труд е разработване на подход за обучение по 

финансови пазари и инструменти, базиран на активни методи в лицето на делови 

игри и симулации на финансови пазари за повишаване на ефективността на 

образователния процес.  

Задачите, които трябва да се решат са: 

 Изследване на ефективността от използване на активни методи, като делови 

игри и симулации, при бизнес ориентираното обучение на студентите 
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 Изследване за необходимостта от обучение по финансови пазари и инструменти 

на широк кръг от потенциални инвеститори 

 Изследване на финансовите пазари в Република България, предназначени за 

индивидуални инвеститори и поведението на участниците в тях 

 Проектиране и разработка на симулатори на базови финансови пазари за 

запознаване на обучаемите с основните финансови инструменти и техники на 

търгуване  

 Създаване на подход за обучение по финансови пазари и инструменти, базиран 

на игрова екосистема от интегрирани инструменти и позволяващ създаване на 

образователна среда, максимално близка до реалната 

1.2 Обхват  

В обхвата на настоящата работа е включено изследване на използването на игри 

и по-специално на делови игри и симулации в образователния процес, като фокусът е 

върху обучението по финансови пазари и инструменти. Разглеждат се симулации на 

пазарите движени от поръчки, в лицето на чист пазар движен от поръчки (order driven 

market) и пазар с изчисляване на равновесна цена (fixing market) като основни методи, 

използвани при организацията на финансовите пазари. В обхвата също е включен 

анализ на пазара на държавни ценни книжа в България, поведението на индивидуалните 

инвеститори и средства за симулация на този пазар като единствен финансов пазар 

ориентиран към индивидуалните инвеститори. Освен създаването на симулатори на 

описаните пазари, в обхвата е включена и разработката на подход за организиране на 

делова игрова за обучение по основи на инвестирането. 
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2 Характеристики на игрите 

Когато говорим за игра, обикновено имаме доста широка представа за 

дейностите, които могат да бъдат класифицирани като игрови. Спортни игри и 

състезания, игри на открито без състезателен характер, игри на карти, настолни игри, 

различни форми на приключенски търсения, компютърни игри, видеоигри и други 

спонтанни или организирани по подходящ начин дейности могат да бъдат възприемани 

като игри. В книгата си „Rules of Play - Game Design Fundamentals“ [4], Katie Salen и 

Eric Zimmerman разглеждат следните три категории на игра:  

 Игра (Game Play): Тази категория е най-ограничена и в нея влизат 

дейности, които могат да се дефинират като игри, като организирано 

взаимодействие, което възниква, когато участниците следват определени 

правила  

 Игрови дейности (Ludic Activities – от ludus, латинската дума за игра): 

Втората категория включва не само игрите от първата категория, но и 

такива които са не само игри, но за които сме свикнали да мислим като 

игра – детска игра на поляна, игра на фрисби и др.  

 Игриво състояние (Being Playful): Третата категория е най-широката и 

включва останалите две в себе си. Тя се отнася не само към типичните 

игрови дейности, но и към идеята за игриво състояние на ума, в което 

игровия дух е инжектиран в различни дейности, нямащи нищо общо с 

игрите, като създаване на шеговити прякори, забележки в игрив тон и др.  

Като цяло игрите са доброволна дейност, очевидно отделена от реалния живот, 

създаваща въображаем свят, който може или не може да има връзка с реалния живот и 

който обсебва пълното внимание на играещия. Игрите се играят със специфично време 

или епоха и място, играят се в съответствие с установени правила и създават социални 

групи извън играчите им. 

Един от първите опити за описание на игрите може да се намери в книгата на 

холандския професор по история „Johann Huizinga – Homo Ludens. A study of the play-

element in culture“ публикувана за първи път през 1938 г. Huizinga нарича игра 

свободната дейност, стояща съвсем съзнателно извън обикновения живот, която не е 

сериозна, но в същото време поглъща играещия интензивно и напълно. Дейност, която 
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не е свързана с материален интерес и от която не може да бъде извлечена печалба. 

Дейност, която протича в рамките на свои собствени граници на времето и 

пространството, според фиксирани правила и по организиран начин. Тя насърчава 

формирането на социални групи, които са склонни да се обграждат с тайна и да 

подчертават разликата си с останалия свят чрез прикриване или други средства [3]. 

 

Фигура 1  Графично представяне на категориите на игрите от Salen и Zimmerman 

Източник „Rules of Play - Game Design Fundamentals“ [4] 

В своята книга Huizinga представя определение за играене, което изглежда 

еднакво приложимо и за игра. Представените характеристики в дефиницията на 

практика описват повечето игри, независимо дали те са игри на карти, настолни игри, 

видеоигри или компютърни игри.  

Друг автор, който развива концепцията за игрите вече в контекста на 

компютърните игри е Chris Crawford. Той е пионер в дизайна на компютърните игри и в 

книгата си „The Art of Computer Game Design“ изброява четири основни качества които 

определят игрите: представяне, интерактивност, конфликт и безопасност [5]. Развива 

концепцията за игрите, като ги придвижва една стъпка напред свързвайки способността 

за представяне на игрите директно с техните правила и към техния статус на система от 

взаимно свързани части. На практика в дефиницията на Crawford за първи път игрите се 

представят като система, може би защото той е от първите автори пишещи за игрите от 

гледна точка на компютърните игри. Също така е посочено наличието на 

интерактивност при игрите, която ги отличава от статични медии, като живопис и 

скулптура и динамични медии като филми, музика или танци. Интерактивността на 

игрите е важна поради трансформирането на предизвикателствата от пасивни към 

активни. Опонентите при игрите реагират на действията си, като представят различни 
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предизвикателства във всяка игра. Друга характеристика на игрите, представена от 

Crawford е конфликт. Конфликтът възниква естествено от интерактивността в дадена 

игра и е присъщ елемент за всяка игра. Той може да бъде директен или индиректен, 

насилствен или ненасилствен, но винаги присъства. От своя страна конфликтите 

предполагат опасности, опасностите означават риск от увреждане – като увреждането е 

нежелателно. Ето защо, една игра е умение за предоставяне на психологическите 

преживявания на конфликти и опасност, като изключва тяхната физическа реализация.  

Накратко, една игра е безопасен подход за изучаване на реалността или 

резултатите от една игра, винаги са по-приемливи отколкото ситуациите, които 

моделира играта [5].  

2.1 Дефиниции за игра 

Katie Salen и Eric Zimmerman в глава 7 на книгата си „Rules of Play - Game 

Design Fundamentals” от 2003 г. правят преглед и сравнение на осем дефиниции за игра 

от най-известните автори в областта на игрите, като авторите също предлагат и своя 

дефиниция на базата на взаимствани елементи от представените дефиниции и 

отстраняване на ненужните части от тях [4]. Разгледани са дефиниции на авторите 

David Parlett [6], Clark Abt [7], Johann Huizinga [3], Roger Caillois [8], Bernard Suits [9], 

Chris Crawford [5], Greg Costikyan [10] [11], Sutton-Smith и Elliot Avedon [12]. По-

подробен преглед на дефинициите на посочените автори е представен в Приложение 1 

„Дефиниции за игра“. 

При анализ на дефинициите за игра на различните автори трябва да се отбележи, 

че повечето от тях съдържат редица общи характеристики. Наличието на цели за 

постигане при игрите, както и наличието на правила, които ограничават участниците са 

основни моменти в дефинициите, който се срещат при почти всички автори и които са 

ключови при дефинирането на игрите и разделянето им от останалите неорганизирани 

форми на игра.  

Същевременно повечето от авторите посочват и уникални характеристики, 

които не се забелязват от останалите. Като такива при дефиницията на Parlett могат да 

се посочат разделянето на игрите на организирани и неорганизирани, което дава 

разграничаване на игрите от останалите форми на игра или играене. Дефиницията на 

Abt включва друг важен компонент – участниците, които вземат решения, на базата на 

които получават някакви резултати. Huizinga определя играта като свободна дейност, 
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несвързана с материален интерес, която поглъща участниците и формира социални 

групи. Roger Caillois доразвива идеите на Huizinga, като добавя, че играта е с 

неопределен край и е обособена в дадени граници. Crawford подчертава в своята 

дефиниция интерактивният характер на игрите, представя ги като системи от взаимно 

свързани части и включва наличието на конфликт, който се разрешава в безопасна 

среда. Costikyan представя игрите като форма на изкуство.  

От всички представени автори само в дефинициите на Avedon и Sutton-Smith, и 

на Katie Salen и Eric Zimmerman не се включват нови елементи, но те предлагат много 

ясна и компактна дефиниция на игрите. 

2.1.1 Сравнение на дефинициите 

Сравнение на характеристиките на игрите от дефинициите на различните автори 

са представени в Таблица 1. При разглеждането на дефинициите могат да се направят 

следните обобщения: 

 Почти всички автори (без Costikyan) се обединяват около твърдението, че 

при игрите имаме наличие на правила, които ограничават играещите 

 По-голямата част от авторите, считат, че игрите имат поставени цели 

 Под половината автори посочват, че при игрите има: 

o Наличие на конфликт 

o Наличие на действие 

o Въображаема среда извън реалния живот 

o Доброволна дейност 

o Система от елементи 

o Вземане на решения 

 Отделни автори определят игрите като: 

o Развлекателна и увлекателна дейност - Huizinga 

o Дейност несвързана с материален интерес – Huizinga, Caillios 

o Дейност свързана със социални групи - Huizinga 

o Неопределена дейност - Caillios 



Делови игри и симулации в обучението Дисертационен труд 

 19 

o Обособена дейност в определени граници – Caillios, Crawford 

o Неефикасна дейност - Suits 

o Форма на изкуство - Costikyan 

 

Характеристики на игрите 
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Наличие на правила, ограничаващи 

играчите 

√ √ √ √ √ √  √ √ 

Наличие на конфликт или борба √     √  √ √ 

Наличие на цели √ √   √  √ √ √ 

Наличие на действие, процес  √   √   √ √ 

Изисква вземане на решания  √    √ √   

Развлекателна и увлекателна дейност   √       

Дейност, несвързана с материален 

интерес 

  √ √      

Въображаема среда, извън реалния 

живот 

  √ √  √   √ 

Дейност, създаваща социални групи   √       

Доброволна дейност   √ √ √   √  

Неопределена дейност    √      

Обособена дейност в определени 

граници 

   √  √    

Неефикасна дейност     √     

Система от елементи      √ √ √ √ 

Форма на изкуство       √   

Таблица 1 Сравнение на дефинициите за игри 

Източник: Katie Salen и Eric Zimmerman, „Rules of Play - Game Design Fundamentals” [4] 

Отличителното при дефинициите на Suits, Huizinga и Caillois е, че предлагат 

дефиниция която е подходяща както за игра, така и за дейността по играене на игра.  

На основата на направения анализ за целите на дисертацията е формулирана 

следната дефиниция за игра:  
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Играта е интерактивна система, съществуваща в изолирана среда, при 

взаимодействието с която участниците трябва да вземат подходящи решения, за 

да постигнат зададени цели и резултати, като са ограничени от правила и са 

въвлечени в изкуствен  конфликт. 

В дефиницията е поставен основен акцент върху интерактивността, която е 

характерна за съвременните компютъризирани игри и която отразява взаимодействието 

между играчите и игровата среда. 

2.2 Области на приложение на игрите 

Игрите могат да бъдат различни видове – забавни, сериозни, образователни. 

През последните години непрекъснато се увеличава тази част от игрите, които се 

използват не само с цел забавление. За целите на настоящата работа ще ги разделим на 

две основни групи – игри предназначени за забавление и всички останали игри, като 

фокусът ще бъде върху втората група. Тези игри или игрови подходи са определяни с 

различни наименования, като делови игри, сериозни игри, образователни игри, 

edutainment (учение чрез игра - или education through entertainment), advertainment 

(реклама чрез игра - или advertising through entertainment), игровизация и др. 

Игрите се използват за сериозни цели от най-древни времена. Едни от най-

старите запазени писмени сведения за използване на игри от възрастни за цели 

различни от забавление са от древен Китай. Както посочва Ed Halter в книгата си „From 

Sun Tzu to Xbox: War and Video Games”, връзката на военните с игрите за първи път е 

документирана около VI в. преди новата ера [13]. Известната книга на Sun Tzu „The Art 

of War” [14] е най-ранният известен военен учебник, който е използван векове по-късно 

като наръчник от играещите игра Go, известна и като Wei Qi на китайски език, много 

близка до военното дело. Go е позната като заграждаща игра, „заграждане“ е основна 

древна китайска техника за водене на военни действия, която е базирана на стратегии за 

лов на големи животни. Независимо, че книгата не е писана като ръководство за играта, 

тя е използвана с такава цел, а също така и самата игра е използвана за обучение във 

военно дело. Играта Go се играе и днес и се нарежда сред най-популярните игри в Азия, 

където има над 100 000 000 активни играчи [15].  
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Фигура  2 Играта Go (Wei Qi).Исторически и съвременен вариант.  

Източник American Go Assosiation [15] 

Образованието е важно направление за използване на игрите за сериозни цели. 

Идеята за edutainment – от английски смесване на обучение (education) със забавление 

(entertainment) има своите златни години особено чрез немските настолни игри през 

XIX век, както и по-късно през периода 1980-1990 г. с появяването на мултимедийните 

персонални компютри. [16] 

Различни игрови елементи могат да бъдат използвани в различни сфери познати 

под налагащия се термин игровизация (Gamification). Игровизацията е използване на 

игрови елементи и техники от дизайна на игрите в неигрови контекст [17]. За първи път 

термина е използван от професор Richard Bartle от University of Essex, в началото на 80-

те години. По-късно, през 2003 г. е използван от Nick Pelling, британски разработчик на 

игри, при създаването на игроподобни интерфейси за електронни устройства. От 2010 г. 

термина игровизация се използва широко, ключов момент е, че игрови елементи могат 

да бъдат вградени в дейности, които не представляват игри. При игровизацията 

основната цел е не образование, а мотивация, например мотивиране на клиенти за 

инициране на покупки или стимулиране на служители да вършат по-мотивирано своите 

задължения. Според различни проучвания проведени в САЩ около 70% от работещите 

американци не са напълно мотивирани в своята работа и това без съмнение се отразява 

не само на тяхната производителност, но и на тяхната удовлетвореност от работата [17].  

Една от първите дефиниции за игрите използвани не само за забавление, а 

именно „сериозни игри” може да се намери в книгата на Clark Abt от 1971 г. „Serious 

games”, а именно: „Игрите могат да бъдат играни сериозно или за развлечение. Ние 

разглеждаме сериозните игри в смисъл, че тези игри са с изрично и внимателно 
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обмислена образователна цел и не са предназначени да се игрят предимно за 

забавление. Това не означава, че сериозните игри не са, или не трябва да бъдат, 

забавни“. Оксиморонът „сериозни игри” обединява сериозността на мислите и 

проблемите, които го изискват с експерименталната и емоционална свобода на 

активната игра. Сериозните игри комбинират аналитичната и въпросителна 

концентрация на научната гледна точка с интуитивната свобода и полза на 

въображаемото артистично действие [7]. Въпреки, че повечето от игрите в този 

контекст са създадени за целите на обучението, за военни цели, този обощаващ термин 

включва също и политически и активистки игри и в по-малка степен, игри за реклама и 

пропаганда [16]. 

В книгата си „Serious games: Games that educate, train and inform”, David Michael 

и Sande Chen също дават определение за сериозна игра: „Сериозната игра е игра, в 

която обучението (в неговите различни форми) е основна цел, вместо 

забавлението“ [18].  

Терминът сериозни игри се използва в редица сектори като образование, бизнес, 

военно дело, здравеопазване и правителство, за да разграничи игрите, които са 

създадени за обучение и инструктаж от тези, които са разработени за забавление [18]. 

От една страна използваният термин „сериозни игри“ е полезен, защото подчертава 

намеренията на авторите на играта. В същото време може да се окаже проблемен, 

защото предполага, че останалите игри не са сериозни. Всъщност, както Simon 

Egenfeldt-Nielsen посочва в свое проучване, голям брой игри, създадени като 

комерсиални игри за развлечение, се използват за „сериозни“ образователни цели, 

въпреки, че не са били замислени като такива. „сериозността” на игрите зависи от 

субективните ценности на дизайнера и играещия, така, че използването на този термин 

е препоръчително само като непреднамерен термин, обозначаващ намеренията за 

играта на създателя на играта [19]. 

В книгата си „Training games: everything you need to know about using games to 

reinforce learning“, Suzan El Shamy използва термина делова игра (business game) за 

образователните игри и симулации, които изискват обучаемите да извличат 

информация, да анализират тази информация и да вземат решения. Такива делови игри 

се използват основно за развитие на управленски умения. Тези игри стимулират 

процеса на обучение, защото участниците са въвлечени активно и те имитират 

конкурентния характер на бизнеса [20]. 
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Областта на приложение на различните видове сериозни игри непрекъснато се 

разширява. Те са полезни в редица направления, където допълват или напълно заменят 

традиционните средства. Като примери могат да бъдат посочени, вземане на решения 

на ниво индустрия или правителство, където комплексността и непълната информация 

са характерни при много от решаваните проблеми. Да се тестват и оценяват различни 

политики всъщност е твърде скъпо в много случаи и твърде рисковано в други, игрите 

обаче могат да осигурят средства за идентификация и оценка на последиците от 

алтернативни планове и политики [16]. Разбира се, за някои процеси може да 

съществува количествено описание и да се използва математичски модел за тестване на 

различни проблеми и различни решения. В случаите, обаче, когато трябва да бъде 

анализиран процес, който само частично може да бъде описан с числа (като повечето 

социални проблеми) или изобщо не може да бъде описан, е възможно да се използва 

логически модел за проследяване на последиците от различни допускания и решения. 

Даден логически модел често се изразява най-ефективно, като се използва от експерти-

участници, като част от игра. 

Без значение как се наричат тези игри, през последните години има тряйно 

нарастващ интерес към тях и непрекъснато разширяване на областите на приложение, 

особено когато става въпрос за компютъризирани варианти на игрите. За целите на 

настоящата работа всички игри, използвани за цели различни от развлечние, ще 

бъдат назовавани „делови игри“.  

2.3 Компютъризация на деловите игри  

Както беше посочено по-горе, игрите съпровождат човечеството още от зората 

на неговото възникване, а всеки човек започва да играе още от най-ранна възраст и 

продължава да играе през целия си живот. Базирани на игри, игрови модели и подходи 

са и редица дейности в ежедневието. Ако към това добавим възможностите, които 

компютърната техника предлага, то става лесно обясним бързия прогрес в областта на 

компютърните образователни игри през последните десетилетия [21]. 

Съществуват редица делови игри набрали популярност през миналото столетие, 

като например разработената от Clark Abt компютърна игра T.E.M.P.E.R., използвана за 

моделиране на военни конфликти и обучение на американски офицери по време на 

студената война [7]. Друг пример за подобна игра е представената от Donald Jansiewicz, 

през 1973 г. в неговата книга “The New Alexandria Simulation: A Serious Game of State 
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and Local Politics”. В книгата е описана игра, проектирана да обучава по основните 

политически механизми на САЩ. Тази игра и в момента продължава да се използва за 

обучение, а книгата е преиздадена през 2004 г. [22]. Друга управленска игра, “The 

management game” – създадена през 1958 г. от Carnegie Tech в Питсбърг, САЩ, 

симулира пазарна битка между три компании. Играта все още се използва в някои 

университети, което я прави най-дълго играната компютърна игра [23]. През 60-те и 

особено от началото на 70-те години, в резултат от доказаните си преимущества и във 

връзка с разпространяването на компютрите, управленските игри навлизат широко в 

обучението на ръководни кадри (а по-късно и на студенти) във всички развити страни 

[24]. Трябва да се отбележи, че първите компютърни образователни игри са 

предназначени за обучение на ръководни кадри. По това време компютрите и 

компютърното време са твърде скъпи и затова с тях могат „да си играят“ само 

президенти на фирми и генерални директори, т.е. ръководители от високо ниво [25]. 

Развитието на информационните технологии, мултимедията и графичните 

възможности, които предлагат съвременните компютърни системи, дадоха силен 

тласък в разпространението на игрите като цяло и на деловите игри в частност. 

Популярността на деловите компютъризирани игри постоянно расте, като областите на 

тяхното приложение също непрекъснато се разширяват. David Michael и Sande Chen в 

книгата си „Serious games, games that educate, train, and inform“ [18], са дефинирали 

следните области на приложение на компютъризираните игри, използвани за сериозни 

цели: 

 Военни игри 

 Правителствени  игри 

 Образователни игри 

 Корпоративни игри 

 Игри в здравеопазването 

 Политически игри 

 Религиозни игри 

 Игри в областта на изкуството 

Непрекъснато се увеличават и групите потребители на делови игри. При 

проведено проучване за предпочитана целева група на при разработка на проекти за 

сериозни игри между 63 разработчици на сериозни игри, преподаватели и 
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изследователи, David Michael и Sande Chen са получили резултатите, представени 

графично на Фигура  3.  

  

Фигура  3 Графично представяне на отговори на въпроса „Коя е целевата група на 

ваши проекти за сериозни игри?“ 

Източник: D.Michael и S.Chen „Serious games, games that educate, train, and inform“ [18] 

От представените от проучването данни и графиката става ясно, че най-

предпочитаната целева група при проектите за сериозни игри са студентите от всички 

нива, след което е позиционирана непрофилирана част от потенциалните потребители. 

Всички останали области, включително традиционните области на приложение на 

сериозните игри, като военно дело, правителствено и корпоративно обучение, 

медицина са на заден план с почти двойно по-ниски резултати. В резултат от 

навлизането на компютърните технологии в областта на деловите игри се наблюдава 

едно изместване на фокуса на приложение на сериозните игри в посока на широката 

публика и студентите, които по принцип са сред най-динамичните потребители, 

възприемащи най-бързо и гъвкаво новите идеи. Това наблюдение се потвърждава и от 

информация в интернет сайта www.seriousgamesclassification.com. [26], където са 

http://www.seriousgamesclassification.com/
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регистрирани 2577 игри ориентирани към широката публика, 471 игри ориентирани 

към студенти и само 266 игри ориентирани към професионалисти от различни области. 

Като пример за нарастващата популярност и все по-широкото приложение на 

игрите за сериозни цели вследствие на използването на компютърни технологии, освен 

нарастващия брой на самите игри, може да се посочи и непрекъснато нарастващия брой 

на организации, списания, конференции и събития посветени на темата, особено през 

последните години, както и включването им в учебните програми на редица водещи 

учебни заведения. Ако се проследи развитието им, началото е поставено през 60-те 

години на миналия век в САЩ, като едни от първите такива организации и форуми са 

„Тhe North American Simulation and Gaming Association“ – NASAGA [27], основана през 

1962 г., и провеждаща ежгодни конференции, „The Interservice/Industry Training, 

Simulation and Education Conference“ (I/ITSEC) [28], провеждаща се от 1966 г., като броя 

и разпространението им непрекъснато се разширяват и през последните години се 

провеждат десетки организции, конференции и фестивали посветени на игрите в цял 

свят. 

Списък на различните организции, конференции, фестивали и други електронни 

ресурси, посветени на деловите игри и на игрите изобщо е представен в Приложение 1 

към настоящата работа. 

2.4 Класификация на деловите игри 

Съществуват различни класификации на игрите и деловите игри. В книгата си 

„The Art Of Computer Game Design”, Chris Crawford разделя компютърните игри на две 

основни групи: игри базирани на умения и действия (подчертаващи възприятие и 

двигателни умения) и стратегически игри (подчертаващи познавателните усилия), като 

всяка от тези основни групи има свои подгрупи [5]. Така игрите базирани на умения и 

действия могат да се разделят на военизирани игри, игри тип лабиринти (maze games), 

спортни игри, игри с ракети, състезателни игри и други видове игри. Стратегическите 

игри от своя страна се разделят на приключенски, фантастични ролеви игри, 

военизирани игри, игри на късмета и междуличностни игри 

В книгата „Building Bridges Between Serious Game Design and Instructional 

Design“ [29], авторите J. Kirkley, S. Kirkley и J. Heneghan са разделили деловите игри на 

три основни групи: 
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 Забавни игри използвани за неразвлекателни, образователни цели без 

модификация, като например играта Civization в училищните и 

университетските класни стаи [30] 

 Модифицирани забавни игри за неразвлекателни, образователни цели, 

като например медицинската симулация HumanSim създадена с Unreal 

Engine3 [31] 

 Разработване на игри изцяло посветени за неразвлекателни, 

образователни цели като Making History [32] или United Nations/ISDR 

Stop Disasters [33] за обучение по подготовка за реакция при бедствия и 

аварии.  

Най-пълна класификация на деловите игри е предложена от Julian Alvarez и 

Damien Djaouti в “An introduction to Serious game. Definitions and concepts” с модела 

G/P/S (Gameplay/Purpose/Sector) [34]. Според авторите, за да се отрази многообразието 

на деловите игри е важно те да бъдат класифицирани едновременно по тяхното игрово 

измерение и по тяхното измерение на полезност. За тази цел те предлагат 

класификационна система наречена “G/P/S”: 

 “G” като "Gameplay" (играене): определя дали деловата игра е базирана 

на видеоигра или видеоиграене. Видеоиграта е базирана на правила, 

които оценяват постигнатите резултати на играча, докато играенето 

повече се вписва в представата за пясъчник, където е забавно и където 

понятието „да се спечели“ не съществува. В случая на тип „играене“ ние 

говорим за играене със сериозни цели вместо за делова игра.  

 “P” като “Purpose” (предназначение): въвежда основната функция на 

деловата игра. Този тест показва дали деловата игра се използва за 

разпространяване на съобщение, осигуряване на обучение, събиране на 

данни или за повече от тези функции едновременно. 

 "S" като "Sector" (сектор), идентифицира областта на приложение на 

сериозните игри. Така тези приложения могат да се прилагат за отбраната, 

образованието, здравеопазването и дуги области. 

Комбинацията от тези три критерия позволяват да се отрази игривото състояние 

("Playful") на забавното измерение (Gameplay) и сериозното измерение - 
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предназначение и сектор (Purpose + Sector) от дизайнера на деловата игра. Въпреки 

всичко играчите могат да използват дадена игра по начин, който не е непременно 

предвиден от дизайнера на играта. Такова „пренасочване на използването“ позволява 

например използването за делови цели на игра, която е проектирана основно за 

забавление. Тези два подхода, дизайн за сериозни цели и „пренасочване на 

използването“, представляват цялото множество на деловите игри [34]. 

2.5 Делови игри и симулации 

Образованието, индустриалното и правителственото обучение, планирането, 

проучването, анализите и оценка - всички тези области са богато поле за използването 

на деловите игри и симулации.  

Характерно общо качество на игрите и симулациите е, че те пренасят 

участниците в нова действителност, в която те управляват действията, като при игрите 

в рамките на ограничения дефинирани от правилата на играта, участниците трябва да 

изработят печеливша стратегия, а при симулациите участниците трябва да приемат 

различни роли и задачи, за да управляват променяща се ситуация [35]. Други общи 

черти на игрите и симулациите са, че те позволяват на потребителите да 

взаимодействат с тях и им осигуряват контрол до известна степен, както и че са 

базирани на компютърен модел, симулиращ естествено, изкуствено създадено или 

измислено явление и, че повечето игри са базирани на симулации, които са вградени в 

тях като част от тяхната основна архитектура [36]. 

Деловите игри и симулациите също така се различават по редица 

характеристики. Според Chris Crawford разликата между игрите и симулациите е 

предадена ясно чрез разсъжденията за разликите между обективно и субективно 

представяне. Симулацията е сериозен опит за точно представяне на дадено реално 

явление в друга по-приемлива форма, докато играта е артистично опростено 

представяне на дадено явление [5].  

Според Margaret E. Gredler, професор от University of South Carolina съществуват 

три основни разлики между деловите игри и симулациите [35]: 

 Първо, игрите са състезателни упражнения в които целта е отличаване 

чрез победа. Играчите се състезават за натрупване на точки или други 

активи, които отразяват тяхното преимущество пред останалите 
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участници. В симулациите обаче, участниците приемат конкретни роли 

на мениджъри, инвеститори или професионални задачи по управление на 

системи, действие в кризисни ситуации, проучване на проблеми и др. С 

други думи вместо да правят опити за спечелване на победа, участниците 

в симулациите поемат сериозни отговорности със съответните 

последици.  

 Втора разлика между игрите и симулациите е, че при игрите обикновено 

има линейна последователност на събитията, докато при симулациите тя 

е нелинейна. При игрите отделните участници или отбори отговарят на 

даден въпрос и в зависимост от отговора продължават или не 

продължават своето участие. Последователността се повтаря за всички 

участници в играта. В симулациите участниците на всяка стъпка срещат 

различни проблеми или събития, които са резултат от техни предишни 

решения. 

 Трета разлика между игрите и симулациите са механизмите, определящи 

последствията, които се получават за различни дейности предприети от 

обучаемите в даденото упражнение. Игрите се състоят от правила, които 

описват позволените ходове, ограниченията в играта, привилегиите и 

наказанията за непозволени действия. Обратно, в основата на 

симулациите стои динамичен набор от връзки между различни 

променливи, който се променя през времето и отразява автентични 

случайни процеси. 

Авторите на „What research Has to Say About Designing Computer Games for 

Learning”, Tobias и Fletcher, от своя страна, предлагат разделение на деловите игри от 

симулациите, базирано на следните пет характеристики [37]: 

 Игрите акцентират на забавлението, вместо на реалността, докато 

симулациите акцентират на реалността вместо на забавлението 

 При игрите са важни сюжета и целите, при симулациите са важни 

сценария и задачите 

 При игрите имаме акцент върху съревнование, докато при симулациите 

имаме акцент върху завършване на задача 
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 Игрите трябва да бъдат интерактивни, докато симулациите може да не 

бъдат интерактивни 

 Всички игри са симулации, не всички симулации са игри 

Деловите игри и симулациите, въпреки описаните по-горе разлики, са силно 

взаимно обвързани. Компютърните игри използват абстрактни симулации, симулациите 

и техните интерфейси заприличват все повече на игри. Clark Aldrich предлага 

взаимното допълване на специфичните елементи на симулаторите и игрите с 

педагогически похвати за създаването на успешна образователна симулация [38]. Така 

специфичните елементи за симулациите като моделиране, графика, интерфейси, 

наличие на обратна връзка за взети решения, създаване на близка до реалната 

атмосфера и наличие на компютърен модел отиграващ дадена ситуация за симулациите 

се интегрират с тези на игрите като опростени и абстрактни интерфейси, използване на 

установени игрови модели, наличие на конфликт, наличие на съперници за 

съревноваване и с педагогически похвати, като наличие на допълнителни материали, 

описание на процеса, описание на интерфейсите, подчертаване на връзката на 

симулацията с реалния живот, преглед на основните моменти и други.  

2.6 Делови игри и симулации в обучението 

Както беше посочено в предните точки, връзката между игрите и обучението 

съществува от далечни времена. Huizinga пише: „нека моята игра да бъде моето учение 

и моето учение да бъде моя игра” [3]. В проучване описано от Luca Botturi и Christian 

Sebastian Loh в „Once Upon a Game: Rediscovering the Roots of Games in Education”, за 

проследяване на произхода на думи за игра и обучение като school (училище, уча, 

обучавам), play (играя, игра, забавление), paidea (всестранно образование) в латинските 

езици се достига до общи корени в латинския и гръция език като skole, paizo (играене, 

правене на забавни фокуси) и pai, също така в латинския език думата ludus се използва 

за игри, свързани с физическа активност и действие, но освен това принадлежи на 

сферата на образованието с факта, че преподавателите се наричат magister ludi 

(майстори на играта) [39].  

David Michael и Sande Chen посочват в книгата си „Serious games, games that 

educate, train, and inform”, че всички игри са форма на изразяване. Тъй като игрите 

изразяват идеи, информация и убеждения, това означава, че тези игри обучават. 
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Всъщност едно от най-интензивните направления на използване на игрите извън 

сферата на забавлението е за образователни цели. Chris Crawford в книгата си „The Art 

Of Computer Game Design-Reflections Of A Master Game Designer” от 1984 г., посочва, 

че „игрите са най-стария и уважаван подход за обучение, като представляват 

оригинална и естествена технология получила печат на одобрение от естествената 

селекция”. Той твърди, че основната мотивация за игрите е учението, наред с други 

мотивационни фактори като развитие на въображението, любопитство, себедоказване, 

социално адаптиране, упражнение и нужда от признание [5]. Както посочват David 

Michael и Sande Chen в книгата си „Serious Games: Games That Educate, Train, and 

Inform“ игрите имат, силата да обучават, да тренират, да образоват. Игрите имат силата 

да съберат хората заедно – стари, млади и на средна възраст [18]. 

 

Фигура  4 Образователните симулации получени от сливането на трите елемента. 

 Източник Learning by duing,  Clark Aldrich [38] 

Clark Abt също посочва, че игрите са ефективни образователни средства за 

обучаеми от всички възрасти и в много ситуации, понеже са високо мотивиращи и 

понеже комуникират много ефикасно идеите и фактите на много дисциплини. Игрите 

дават обстойно представяне на разглежданите проблеми или дисциплини и позволяват 

на играчите да приемат реалистични роли, да срещнат проблеми, да формулират 

стратегии, да вземат решения и да получат бърза обратна връзка за последиците от 

техните действия – и всичко това без цената на реални последици и грешки. Също така 

чрез игрите могат да се оценяват постиженията на обучаемите, без да се рискува цената 

на грешките, които биха били направени в проби от реалния живот и без някои от 

деформациите, присъщи при директно изпитване. Накратко, деловите игри ни 
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предлагат богато поле на безрисково, активно изследване на сериозни интелектуални и 

социални проблеми. Играенето на ролите, които обучаемите приемат в игрите, е 

отлична подготовка за реалните роли, които те ще играят в обществото в техния по-

късен живот [7]. 

На основата на натрупания досега световен опит, без никакво преувеличение 

може да се каже, че използването на компютърни делови игри е най-ефикасният метод 

за интензификация на учебния процес и активно обучение на възрастни (ръководни 

кадри, специалисти или студенти), особено ако обучението непосредствено в реални 

условия е невъзможно, опасно, твърде скъпо или твърде бавно [40].  

Използването на делови игри и симулации в образователния процес предлага 

редица предимства, като  запознаване на обучаваните с налични технологии и практики, 

същите или подобни на тези, с които ще работят след дипломирането си, въвеждане на 

обучаваните в реални ситуации и проблеми, интегриране на знания и умения 

придобити в различни дисциплини, обучение в динамична и интерактивна среда и като 

резултат от всичко това по-пълно и трайно възприемане на образователното 

съдържание. 

2.7 Предпоставки за широкото навлизане на 

компютъризираните делови игри в образованието 

Съгласно годишния отчет „The 2015 Essential Facts About the Computer and Video 

Game Industry” на Entertainment Software Assosiation (ESA), средната възраст на 

играещия игри е 35 години [41]. Той принадлежи към поколението, родено след 1980 г., 

за което цифровите технологии, интернет, електронната поща, компютърните игри, 

мобилните телефони и чата са вплетени в почти всички дейности от всекидневието. 

Представителите на това поколение се характеризират като вещи в информационните 

технологии. До навършване на 21-годишна възраст типичният представител на това 

поколение е изиграл 10 000 часа игри, което е равно на още едно паралелно 

образование. Също така  извършването на една дейност в продължение на 10 000 часа 

преди 21-годишна възраст прави изпълнителя виртуоз в дейността [42]. 

Авторитетът на сериозните игри нарастна значително през последните години, 

започвайки от използването им в различни авторитетни учебни заведения, през 

отчетите в полза на използването на игрите на редица авторитетни институции. В 
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проучване за използването на образователни видео игри от Egenfeldt-Nielsen [19], както 

и в изследванията на Kaiser Family Foundation, е посочено, че почти половината от 

всички деца под 6 години използват компютър и 30 процента играят видео игри. 

Средно децата на възраст между 8 и 18 години прекарват до 50 минути дневно играейки 

видео игри, стигайки до 25 часа на месец [43]. На практика много от съвременните деца 

живеят с култ към компютърните игри. Онлайн игрите формираха цяла субкултура със 

свои собствени места за срещи, герои и околни среди. Дори хората, чийто живот е 

останал незасегнат от компютрите са въвлечни в компютърната арена чрез обаянието 

на игрите. 

 

Фигура  5 Разходи за игри за периода 2003 – 2014 г.  

Източник ESA [41] 

При проведено проучване сред  319 223 ученици, 25 544 преподавателя, 19 726 

родители и 3 263 училищни ръководители в САЩ, в рамките на проект 

„Tomorrow“ (2008) е установено, че повече от 50% от учениците в класовете между 3 и 

12 играят от 8 до 10 часа на седмица и считат, че игрите биха им помогнали в ученето. 

Само 3% от учениците от начлното училище са отговорили, че не играят никакви игри. 

Въпреки, че само 11% от преподавателите са посочили, че вече използват видео игри в 

час, много от тях чувстват, че игрите биха повишили ангажираността на учениците, ще 

засегнат различни стилове на обучение и ще обучат във важни умения за мислене. Над 

половината от анкетираните преподаватели са проявили интерес в по-дълбоко 

запознаване с интегриране на игрови технологии в образователния процес, като само 6% 
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от преподавателите са посочили, че не виждат полза от използване на игри в 

образователния процес. Тези цифри показват огромен потенциал за сериозните игри в 

образователен контекст. [44] 

Отново в годишния отчет за 2015 година на ESA е посочено, че повечето 

активни играчи смятат, че компютърните и видео игрите предлагат по-добро 

съотношение стойност към вложени пари (47%) в сравнeние с гледане на DVD (28%), 

ходене на кино (14%) и слушане на музика (12%). Предпочитаните устройства за игра 

от страна на активните играчи са персонален компютър (62%), специализирана игрова 

конзола (56%), смартфон (35%), безжични устройства (31%) и специализирани 

преносими системи (21%). Прави впечатление относително високия дял на използване 

на мобилни устойства през 2015 г. Разходите за игри през последните години имат 

устойчива тенденция към нарастване. Въпреки някои колебания през последните пет 

години, както е показано на Фигура  5, като цяло за периода от 2003 г. до 2014 г., 

разходите за игри са се увеличили почти двойно [41]. 

Друга важна предпоставкя е, че студентите се променят. Те са все по-

прагматични. Те жадуват за взаимодействие и персонализация. Те са изключително 

визуални. Те са решаващи проблеми. Често те не са склонни да четат. Те искат повече 

материал за по-кратко време и едва ли си струва да се споменава, те са с висока 

компютърна грамотност [38].  

Съвременната генерация студенти и преподаватели принадлежат към поколения, 

които са израснали с компютърните и видео игри. Електронните игри са нещо съвсем 

естествено за тях и те биха ги използвали без никакви проблеми или колебания и за 

образователни цели [18]. Може да се каже, че през последните години имаме тенденция 

към промяна на традиционния модел на учене от „чети” на „играй” [42]. 

2.8 Предимства на игрите при използването им за обучение 

David Michael и Sande Chen обобщават в книгата си „Serious games, games that 

educate, train, and inform“, резултати от различни проучвания и посочват, че 

компютърните игри могат да ангажират вниманието на играещия за около 2 до 4 часа, 

докато студентите в учебната зала обикновено губят интерес след 15 минути, което 

прави сериозните игри важен/основен инструмент при всяка ситуация в учебните зали 

[18]. 
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Според друг автор, Suzan El Shamy [20], десетте най-важни причини за обучение 

с игри и съответно техни  предимства са обстоятелствата, че: 

 Игрите са забавни 

 Игрите са динамични 

 Игрите предлагат безопасна зона за практикуване 

 Игрите правят обучението конкретно 

 Игрите правят обучението проникващо в съзнанието 

 Игрите насърчават социализацията/сътрудничеството 

 Игрите могат да създават равни условия 

 Игрите правят обучението по-привлекателно/интересно 

 Игрите позволяват на обучаващия да наблюдава и анализира процеса на 

обучение 

 Игрите позволяват на обучаващия да не е активна страна в процеса на 

обучение 

Mark Prensky в книгата си „Don't bother me, mom, I'm learning!“ [45] също 

акцентира върху забавлението, удоволствието, интерактивността и мотивацията при 

деловите игри, описвайки следните, според него, важни характеристики: 

 Игрите са форма за забавление и игра и като такива те дават удоволствие 

и емоции. 

 Игрите осигуряват структура и мотивация чрез използването на правила и 

установяването на цели 

 Игрите са интерактивни и могат да бъдат адаптивни, което помага за 

анганжирането на обучаемия 

 Състоянията на победи в игрите задоволяват егото на учащия 

 Игрите повишават креативността чрез налагане на конфликти, състезания 

и предизвикателства при решаване на проблеми 

 Голямото предизвикателство за дизайнерите на образователни игри се 

състои в представянето на образователно съдържание в рамките им 
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Това е всъщност основна идея на деловите игри – да позволят на играещите да 

се учат и ако е възможно, да се забавляват. В книгата си „A Theory of Fun for Game 

Design” Ralph Koster дефинира забавлението като страничен ефект от ученето на нещо 

ново, нещо, което получаваме. Чувството на забавление и удоволствие е по същество 

механизъм с положителна обратна връзка, каращ ни да повтаряме дейността отново и 

отново [46].  

Дали деловите игри трябва да бъдат забавни или могат да бъдат забавни е 

продължаващ дебат. При проучване между 63 разработчици на делови игри, 

преподаватели и изследователи, проведено от David Michael и Sande Chen и 

публикувано в книгата им „Serious games, games that educate, train, and inform“, над 80% 

от анкетираните считат, че е важно или много важно деловите игри да бъдат забавни 

[18]. Резултатите от проучването са представени графично на Фигура  6. 

 

Фигура  6 Оценка на важността на забавния елемент в сериозните игри 

Източник: D.Michael и S.Chen „Serious games, games that educate, train, and inform“ [18] 

На интернет сайта на Северноамериканската асоциация по симулации и игри 

(Nasaga) [27], на страницата Why Use Games to Teach? (www.nasaga.org/page/why-use-

games-to-teach) са публикувани следните „Дванадесет причини (всъщност петнадесет) 

поради които игрите са много подходящи за образователни цели“: 

1. Игрите са забавни. Те засилват интереса и запалват мотивацията при обучаемите 
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2. Игрите са въвличащи. Хората са въвлечени в играта и започват обучение преди 

да имат време да активират своите задръжки по отношение на стартирането на 

обучението 

3. Игрите изграждат екипи. По време на играта, хората създават връзки помежду 

си, които по-късно се пренасят на работното им място 

4. Игрите осигуряват практика и обратна връзка. Обучаемите могат да повтарят 

процедури и да виждат веднага резултата без някакви сериозни последици 

5. Игрите позволяват на участниците да приемат различни роли. Обучаемите могат 

да експериментират с различни лидерски стилове, преди да започнат да ги 

прилагат в реални ситуации 

6. Игрите са запомнящи се. Те осигуряват контекст за преподавания материал, 

който позволява лесно припомняне 

7. Игрите имат емоционално въздействие. Когато са въвлечени емоции, познанията 

са по-дълбоки и имат дълъг и траен отпечатък 

8. Игрите задоволяват множество нужди. Те могат да бъдат използвани за достъп 

до факти, които обучаемите искат да научат, за разрешаване на проблеми, за 

генериране на идеи  и за оценка на наученото от обучаемите 

9. Игрите правят абстрактните понятия по-конкретни. Те осигуряват приложение 

на идеите, които се преподават в момента 

10. Игрите преподават умения за вземане на решения. Както отделните участници, 

така и екипите учат техники за оценка на данни и вземане на стратегически 

решения 

11. Игрите окуражават цялостното учене. Те могат да се използват за предаване на 

информация и знание, за практикуване на умения или за промяна на начина на 

мислене 

12. Игрите провокират мислене на много нива. Игрите могат да преподават 

фактическа информация, но те могат също и да насърчават мислене на по-

дълбоки нива от „Защо“ и „Как“ 

13. Игрите позволяват затвърждаване и възнаграждаване. Обучаемите могат да 

получат незабавно удовлетворение и реализиране в своето обучение 
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14. Игрите са подходящи за различни стилове на учене. Хората, които учат четейки, 

пишейки, чертаейки или движейки се могат да намерят предпочитания си 

подход на учене в игрите.  

15. Игрите винаги ни изненадват с интересни и полезни неща. С добре проектирана 

и добре проведена игра можете винаги да получите повече, отколкото сте 

очаквали (Точно като намирането 15 причини за използване на игри, вместо 

само 12)!  

Положителният ефект на обучението с игри се потвърждава и в проучвания на 

български автори. При направено изследване на образователния ефект от използване на 

делови игри от В. Марчев, А. Марчев и А. Марчев мл. е установено високо ниво на 

възприемане на материала [47]. В пълния цикъл на изследването са участвали 151 

студенти, които са отговорили на тест от 5 въпроса на различни етапи от провеждането 

на делова игра - в началото, по време на разиграването и след приключване на играта. 

Установено е сумарно увеличение от 14% на знанията при обучаемите в следствие на 

участието в играта. Анализа на резултатите по етапи показва трайна тенденция на 

увеличаване на броя на уастниците с 2, 3 и 4 верни отговора и съответно  намаляване на 

броя на участници които нямат верен отговор.  

Освен на обучаемите, деловите игри и симулации дават нови роли и 

отговорности и на преподавателите. Те също, от своя страна, заменят традиционните 

подходи в образованието с нови решения. Игрите позволяват на обучаващия да не е 

активна страна и му дават възможност да наблюдава и анализира процеса на обучение. 

Игровизирането на образователния процес е подходът с най-големи перспективи за 

бъдещето при образованието, а функцията на преподавателя е организатор на учебно-

игровия процес, следящ спазването на установения регламент и създател на 

високоинформационната среда, необходима при провеждане на всяка учебна игра. [42] 

2.9 Основни изисквания при обучение с игри: 

Като всеки образователен процес, деловата игра трябва да отговаря на 

определени изисквания. От особена важност е изборът на подходяща делова игра 

съобразно изучаваната дисциплина. Michael Milano и Diane Ullius, дават следните 

критерии за избор на образователна дейност в книгата си „Designing Powerful 

Training“ [48]: 
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 Да поддържа образователната цел  

 Да съответства на съдържанието на курса 

 Да добавя разнообразие в курса 

 Да подпомага трансфера на знанията 

 Да подхожда на участниците в курса 

 Да отговаря на компетентността на инструктура 

 Да съответства на логическите ограничения 

 Да работи с времевите ограничения 

 Да отговаря на възрастните обучаеми и стилове на обучение за възрастни 

Susan El Shamy също дефинира набор от препоръки за организирането на игри за 

обучение, като ги групира по етапи от провеждането на дадена делова игра. 

Провеждането на деловата игра е разделено на три етапа, а именно, подготовка за 

разиграването на играта, разиграване на играта и дейности след разиграването на 

играта [20]. 

Дейностите от първия етап, преди разиграването на играта, са ангажиращи 

инструкторския екип и включват всички необходими дейности по подготовката за 

разиграването на деловата игра. Обхватът на дейностите започва от избора и 

разучаването на самата делова игра до подготовката на необходимите материали и 

залата за провеждането на играта и включва: 

 Разучаване на играта 

 Проверка на всички необходими материали за провеждане на играта 

 Проверка на игровата среда и обстановка 

 Проверка на необходимите материали за инструктиране на участниците 

 Подготовка на учебната зала 

 Подготовка на инструкторския екип 

Дейностите от втория етап, самото разиграване на деловата игра, са адресирани 

към всички участници и са разделени на четири подетапа, включващи представянето на 

играта, разделянето на участниците на екипи, управлението на игровия процес по време 
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на същинското разиграване и анализа след приключването на разиграването. 

Дейностите от съответните подетапи са групирани както следва: 

 - Представяне на играта 

o  цел на играта 

o  роли и отговорности 

o  място и начин на играта 

o  ресурси и време 

o  правила и ограничения 

o  как завършва играта 

 - Разделяне на екипи 

 - Управляване на игровия процес 

o стартиране на играта 

o наблюдение на играта 

o завършване на играта 

 - Анализ на играта 

o  какво се случи 

o  как се чувствахте 

o  какво научихте 

o  каква е връзката на наученото  

o  какво може да последва 

Дейностите от третия етап, след разиграването на играта, отново ангажират само 

инструкторския екип и включват анализ на играта с коментари и идеи за бъдещо 

развитие и възстановяване на учебната среда. Третия етап включва следните дейности: 

 Събиране и подреждане на материалите от играта 

 Подготовка на учебната зала за продължаване на обучението 

 Записване на  коментари и идеи за развитие на играта 
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Фигура  7 Подход GAME за включване на делови игри в обучението от преподаватели 

Източник: Elizabeth Simpson и Susan Stansberry, Video games and Teacher Development: 

Bridging the Gap in the Classroom [49] 

Elizabeth Simpson и Susan Stansberry [49] предлагат подход наречен GAME за 

включване на делови игри в обучението от преподаватели и цикъл наречен отново 

GAME за обучение на студенти с игри. Подходът GAME се състои от четири етапа 

представени на Фигура  7, които помагат на преподавателите в процеса на включване 

на делови игри в обучението, като основните моменти в него са осигуряване на добра 

връзка на играта с учебната програма, наличието на основни умения за работа с 

компютър при обучаемите и много добро познаване на играта от преподавателите, 

осигуряване на подходяща организация за провеждане на играта и развитие на 

набрания опит от проведените игри. 

Цикълът GAME за обучение на студенти с игри също се състои от четири стъпки 

и е представен на Фигура  8. При него преподавателите създават огранизация на 

обучението, която поставя обучаемите в същия цикъл на обучение, който те използват 

при изучаване на нови игри. Основните етапи при него са събиране на информация 

(Gather), анализиране на информация (Analyze), вземане на решения (Make decisions) и 

оценка на последиците (Evaluate).  

От разгледаните дотук изисквания за използването на игри в обучението се 

открояват основните моменти, като съответствие на играта със съдържанието на 

учебната програма, необходимост от организиране на подходяща игрова среда, много 

добро познаване на играта от преподавателите, изискване за предварително запознаване 

на обучаемите с играта,  необходимост от анализ на всяка проведена игра с цел 

усъвършенстване на образователния процес. В резултат може да се обобщи, че 
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използването на игри в обучението променя традиционния стил на преподаване и 

поставя високи изисквания към преподавателите.   

 

Фигура  8 Цикъл  GAME за обучение на студенти с игри 

Източник: Elizabeth Simpson и Susan Stansberry, Video games and Teacher Development: 

Bridging the Gap in the Classroom [49] 

2.9.1 Общи характерни черти на деловите игри 

Както беше посочено дотук деловите игри притежават редица предимства, които 

ги правят особено подходящи за образователни цели. В резултат на направения 

литературен анализ, както и на базата натрупания опит от автора от дългогодишната 

изследователска и преподавателска работа по разработка и внедряване на активни 

методи и компютърна техника в образователния процес могат да се отбележат като 

основни следните черти на деловите игри: интегриращия характер, възможността за 

работа в екип, необходимостта от спазване на правила, възможността за съчетаване на 

различни педагогически методи, възможността да се използват модели на реални 

стопански системи и възможността за интеграция на компютърни технологии. 

2.9.2  Работа в екип 

Деловата игра се провежда в състезателни условия между няколко екипа от 

обучаеми (с численост 5-7 човека). В рамките на екипа, всеки участник поема 

определена роля. Екипите изработват съгласувани решения, постигани на основата на 

анализ на стопанската конюнктура и интензивни вътрешно-групови комуникации. 
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В хода на играта се създават навици за ефикасна групова работа и изработване 

на съгласувани решения: публично колективно обсъждане, осмисляне и оценка на 

игровата ситуация, изказването и защитата на собственото становище, изслушване 

мнението на другите и колективно изработване на решения за действие. По такъв начин 

се подпомага социализацията и изработването на активна жизнена позиция в 

обучаемите и се създават условия за автодидактизъм. 

2.9.3  Спазване на правила 

Във всяка игра екипите са ограничени от определени правила. Целта на екипите 

е да постигнат победа, спазвайки зададените игрови правила и вземайки подходящи 

решения на базата на постъпилата информация. Процесът по провеждането на играта и 

спазването на зададените правила се контролира от екип инструктори.  

2.9.4  Съчетаване на различни педагогически методи 

Използуването на активни методи за обучение успешно се съчетава с 

традиционните педагогически форми като демонстрации на учебни филми и видео-

материали, беседи с насочващи въпроси, дискусии, изготвяне на писмени отчети, 

обсъждания, изнасяне на доклади от обучаемите и други. 

Обсъждането на постигнатите от всеки екип резултати, позволява да се 

съпоставят различните стратегии за вземане на решение и да се направят изводи 

относно свойствата на изучаваната система. 

Изготвянето на отчет за дейността на екипите в писмена и/или електронна 

форма, допринася за развитието на аналитично мислене при участниците. Използването 

на компютърна графика, мултимедийна презентация, видео-клипове и интернет 

страници позволява усвояване на технически средства за висококачествени съвременни 

бизнес презентации. 

Много добри педагогически резултати се получават при използване на видео-

записи, протоколиращи хода на играта и реакциите на участниците. При 

заключителното обсъждане тези „видео-протоколи“ дават богат материал за анализи и 

изводи. 
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2.9.5 Интегриращ характер  

Като правило в една делова игра се интегрират познавателни задачи от различни 

раздели на учебния материал, включително от различни лекции, теми и дисциплини. На 

пректика деловите игри и симулации „прехвърлят мостове“ между това, което 

студентите наблюдават в реалния обществен живот, и изучавания учебен материал от 

различни дисциплини. 

По време на играта обучаемите се поставят в поредица от конкретни стопански 

ситуации, които ги стимулират към активни самостоятелни действия. По такъв начин в 

учебната работа от една страна се въвеждат елементи на изследователската дейност, а 

от друга - тя по-тясно се свързва с практиката. За обучавания играта се превръща в 

своеобразна „опитна установка“, работата с която изисква от него определен обем 

знания и води до формиране на определени умения.  

Използването на конкретни примери и предприемането на конкретни действия 

при разиграването на делови игри, позволява затвърдяването на значителен по обем 

теоретичен материал.  

2.9.6 Развиване на умения за вземане на решения 

Деловите игри имитират остри конкурентни ситуации и обезателно съдържат 

съревнователен елемент. Те поставят обучаемите в различни ситуации, като развиват у 

тях умения за разработка и вземане на решения, насочени към постигането на 

определени цели и съобразени с динамично изменящата се обстановка и действието на 

случайни фактори.  

2.9.7 Мотивиране на обучаемите 

Всички компютърни игри съчетават едновременно активизиране, както на 

интелектуалната, така и на емоционалната сфера. Обучаемите биват въведени в 

изучаваната проблематика по интересен и увлекателен начин, който активира 

положителните емоции и ги мотивира за активно участие в учебния процес. В този 

смисъл деловите игри съдържат в себе си определен хедонистичен елемент - приятно е 

да се играе, това е  забавление. 
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2.9.8  Използване на компютърни технологии 

Използването на компютърни технологии позволява на инструкторския екип по-

динамично да контактува с играещите екипи, да ги снабдява с подходяща информация 

според игровата ситуация, да акцентира на определен момент от развитието на играта 

Възможностите, които предоставя мултиплатформения език HTML за разпространение 

на мултимедийна информация – текст, графика, аудио, видео и т.н., също предоставя 

възможности  за ефективното им използуване в деловите игри и симулации.  

Възможностите на съвременните компютърни конфигурации позволяват  на 

екипа инструктори да концентрира усилията си във воденето и организацията на играта 

от една страна, а от друга бързо и лесно да включват в подходящи игрови ситуации 

редица примери от теорията и практиката, илюстрирани с помощта на графики, видео 

клипове и мултимедийни презентации. Мултимедийните материали са друг инструмент, 

с който се повишава качеството на учебния процес, като често пъти са единственият 

начин за представяне на ситулации и  примери от реалния живот. 

Поради важното значение на интернет във всички области на живота и особено 

като средство за обмен на информация и средство за комуникация е уместно да бъде 

използван при деловите игри. Интернет технологиите позволяват игрите да протичат 

по-динамично, активно да се контактува с играещите екипи, да се акцентира върху 

определени моменти в развитието на играта, да се издирва подходяща информация, т.е. 

да се изработват умения за извършване на стопанска дейност в съвременната 

информационна среда. От друга страна самото провеждане на играта може да бъде 

подпомагано чрез интернет (инструктаж на студентите, помощни материали и др). През 

цялото време на играта обучаваните са поощрявани да използват компютърна техника и 

интернет, както за набиране на допълнителна информация, така и за изработката на 

модели за подпомагане на решенията им. 

2.9.9  Използване на модели на стопански системи 

Обучението с делови игри изработва у обучаемите практически навици за 

използване на симулационни модели и компютърна техника. Всички делови 

компютърни игри са базирани на някакъв имитационен модел на стопанска система, 

заместващ реалната действителност. С помощта на този модел, реализиран във вид на 

компютърна програма, се имитира поведението на пазарната среда. Моделът симулира 

действието на случайните, непредсказуеми фактори, а също така и действието на 
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различни други стопански и нестопански субекти, като конкуренти, контрагенти, 

организирани пазари, финансови институции, правителствени органи, международни 

организации и др. 

2.10 Делови игри и симулации във финансовата сфера 

В края 90-те години първо в САЩ, а след това и в дуги страни започна 

използването на делови игри и симулации за участниците на финансовите пазари, 

продължаващо и до днес. Имаше редица предпоставки за това: 

 развитието на интернет технологиите – създаването на голям брой 

информационни сайтове, възможностите за комуникация като електронната 

поща, средствата за създаване на новинарски групи и канали за обмен на 

информация  

 проникването на интернет във всички области, включително и във 

финансовата област – интернет се оказа изключително удобна среда за 

разпространение на финансова информация и услуги. С развитието и 

проникването на интернет финансовите услуги, поради своя характер, 

ставаха достъпни до все по-широк кръг от участници на все по-приемлива 

цена. В резултат географските разстояния нямаха съществено значение, а 

държавните граници преставаха да са пречка. Наред с традиционните 

източници на финансова информация, като информационните агенции 

Reuters [50] и Bloomberg [51], в интернет се появиха специализирани 

финансови сайтове като Yahoo Finance [52], CNN Money [53], Kiplinger [54], 

MyMoney [55] и други ориентирани към по-широк кръг потребители на 

финансова информация.  

 лесен достъп до информация от и за финансови пазари. През интернет са 

лесно, бързо и евтино достъпни информационни финансови ресурси от една 

страна фирмените сайтове на публичните дружества, на различните 

регулаторни институции, на финансовите анализатори, на финансовите  

посредници с информация за търгуваните активи и от друга страна 

сайтовете на самите финансови пазари с актуална пазарана информация, 

достъпна в реално време на съвсем приемлива цена, а в много от случаите и 

съвсем безплатно, но с малко закъснение от порядъка на 15 до 30 минути. 
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 лесен достъп до самите финансови пазари – за инвестиране на свободни 

финансови ресурси вече не e задължително да се използват традиционните 

брокери от различните пазари срещу относително висока такса (обикновено 

процент от инвестираната сума). Появиха се така наречените дискаунт-

брокери или финансови посредници опериращи само през интернет и 

предлагащи директен достъп до различни финансови пазари. Най-

известните от тях са Charles Schwab [56], Ameritrade [57], E*Trade [58], 

Fidelity [59] и други.  

 възникване на голям брой посредници и създаването на специални сегменти 

с ниски такси и комисионни за масови участници, непрофесионалисти 

доведе до голям ръст на индивидуалните инвеститори. Успехът на дискаунт-

брокерите, предлагащи достъп до финансови пазари и информация за тях на 

изключително ниска цена (обикновено фиксирана месечна такса от няколко 

десетки долара), както и възможността през интернет да достигнат на 

практика до неограничен брой клиенти доведе и до бързо развитие на 

предлаганите от тях услуги.  

 относително висок брой желаещи да инвестират директно. Лесният достъп 

до финансови пазари от целия свят и до необходимата информация за 

търгуване, съчетан с приемливите такси за участие, генерира голям брой 

активни участници, като за част от тях участието във финансовите пазари е 

възможност за допълнителни доходи, докато за други става основна дейност. 

 непрекъснатият възход на финансовите пазари продължил до кризата от 

2008 г. и добрата възвращаемост мотивира много индивидуални 

инвеститори да се възползват от възможностите за директно участие.  

В резултат от големия интерес към директно участие на финансовите пазари се 

създадоха редица специализирани сайтове, предлагащи базова информация за 

използваните инструменти за различните пазари. Всички дискаунт брокери изградиха 

собствени образователни страници за своите клиенти с богато мултимедийно 

съдържание. Много от тях създадоха и симулации на реалните търговски платформи за 

обучение на потенциалните инвеститори. В редица от случаите симулаторите са 

организирани под формата на игра, която може да се играе срещу компютър или срещу 

други участници в среда на локална мрежа или интернет. Един от първите и от най-
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добрите подобни примери е играта Darwin на Ameritrade [60], създадена да 

популяризира платформата на Ameritrade и предлагаща пълен набор от описаните по-

горе възможности:  

 Запознаване на участниците с финансовите инструменти използвани на 

пазара на Ameritrade 

 Запознаване с особеностите на пазара на Ameritrade 

 Делова игра с възможност за работа на отделен участник или група 

участници в среда на локална мрежа или интернет 

 Допускане на реалния пазар на участниците достигнали определено ниво 

(спечелване на определена сума)  

Подобни възможности през последните години се предлагат и от българските 

финансови посредници като Елана трейдинг [61], DeltaStock [62], Benchmark Finance 

[63], ActivTrades [64], BulBrokers [65], Varchev Financial Services [66] и други. Повечето 

от тях предлагат информационни и образователни страници за своите клиенти, 

съдържащи информация по инвестиране, мултимедийни материали, достъп през 

демонстрационна сметка до водещи електронни платформи за търговия като Meta 

Trader 4 [67], BGTrader [68], DeltaTrading [69], Plus500 [70] и други.  

Общото в описаните по-горе примери е, че се предлагат адаптирани услуги за 

непрофесионалисти в областта на инвестирането, включващи достъп до учебни 

материали с базова информация за инструменти за търгуване, описание на правилата на 

електронните пазари, на които се търгуват инструментите, както и основни съвети по 

въпросите за инвестирането. Целта е да се осигури възможност на все по-голям брой 

желаещи да се възползват от условията за инвестиране през електронните пазари.  

Участниците от своя страна трябва да се запознаят с конкретната система за 

търгуване, правилата, при които тя работи и инструментите, които възнамеряват да 

използват. За целта могат да се запознаят с изготвените мултимедийни материали, да 

използват специализирани форуми и да стигнат до участие в симулация на пазара в 

тестова среда.  



Делови игри и симулации в обучението Дисертационен труд 

 49 

 

Фигура  9 Екрани на играта на Ameritrade – Darwin  

Източник: Ameritrade [60] 

За да могат обаче потенциалните инвеститори да използват успешно подобен 

подход за участие на финансовите пазари е необходимо да имат балансирани базови 

познания по финансови пазари и инструменти, каквито описаните по-горе системи не 

предлагат, тъй като са фокусирани върху конкретен вид пазар. Използването на делови 

игри и симулации за обучение по финансови пазари и инструменти е един от най-

бързите, реалистични и предпочитани подходи за придобиване на необходимите базови 

познания. 

2.11 Изводи 

Деловите игри и симулации ще продължават да се развиват и използват за 

обучение на хората. Може да се каже, че със сигурност всички аспекти на бъдещия ни 

живот ще бъдат засегнати от тах. Деловите игри и симулациите няма да заменят 

преподавателите, но те са инструмент, който има потенциал да промени образованието. 

Деловите игри предлагат на обучаемите и преподавателите мотивацията да играят и да 

учат, анганжимент с дисциплината в съответен контекст и среда, която е под пълния 

контрол на преподавателя [18]. 

Важността и актуалността на използването на активни методи за обучение по 

финансови пазари и инструменти в съвременни условия едва ли е необходимо да се 
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аргументира. Достатъчно е да се отбележи, че благодарение на развитието на интернет 

и съвременните средства за комуникации, електронните финансови пазари станаха 

достъпни за почти всеки от почти всяка точка на света. Понастоящем броят на 

търгуващите в тях от крупните финансови институции до дребните частни инвеститори 

непрекъснато нараства. Всичко това създава предпоставки за обучение на голям брой 

потенциални участници в световен и в национален мащаб.  

Редица финансови посредници, като описаните в т. 2.10 предлагат и в момента 

решения за обучение на потенциални инвеститори, базирани на симулация на пазари. 

Описаните решения обаче са насочени към конкретен пазар, като запознават 

обучаемите с конкретните правила и изисквания за участие на него, като в повечето 

случаи се предполага, че потенциалните инвеститори разползгат с базови познания по 

инвестиции. За да могат обучаемите да достигнат необходимото ниво за успешно 

участие на подобни финансови пазари е необходимо тяхното първоначално обучение, 

което може да се извършва в комплексна симулационна или игрова среда.  

Деловите игри и симулации са естествено решение при организирането на 

ефективно обучение по финансови пазари и инструменти. Игровият подход е особено 

подходящ за завършващо ниво на обучение, като по този начин се използват 

предимствата предлагани от активните методи, а именно интегриращ характер на 

обучението, интерактивност и динамичност на образователния процес и съчетаване на 

различни педагогически техники. 
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3 Финансови пазари и инструменти 

3.1 Необходимост от запознаването на обучаемите с 

финансовите пазари и финансовите инструменти 

Финансовите пазари са места, на които се пренасочват средства от страни, които 

притежават свободни средства, но които не могат да ги използват продуктивно към 

тези които могат, но не разполагат с необходимите средства. Финансовите пазари са 

много важни освен за постигането на голяма икономическа ефективност и за влиянието, 

което оказват въху личното богатство и поведението на компаниите [71]. 

Добре функциониращите финансови пазари са задължителна част от развитите 

икономики. Те служат за разпределяне на финансовите ресурси от инвеститорите, 

които ги предлагат, тъй като са им в излишък към бизнеса, който се нуждае от тях. 

Активното участие на различните видове инвеститори също е характерно качество за 

добре развитите икомомики и пазари. Наличието на различни разнообразни 

възможности за инвестиране е предпоставка за привличане на все по-широк кръг 

инвеститори, както институционални така и индивидуални. Развитите пазари, с 

предлаганите от тях възможности, често пъти излизат от националната си рамка и 

привличат потециални инвеститори от цял свят. Стабилността, предсказуемостта, 

наличието на развита мрежа от финансови посредници, предлагането на широк спектър 

от финансови инструменти и вследствие от всичко това възможността за постигане на 

високи доходи са факторите, които привличат инвеститорите. 

Развитието на информационните и комуникационни технологии и широкото 

проникване на интернет правят все по-лесно участието на потенциални инвеститори на 

развитите финансови пазари. Никога не е било по-лесно и участието от страна на 

индивидуални инвеститори. За успешно участие е необходимо освен базови познания в 

областта на инвестиранет, запознаване с характера и особеностите на конкретния пазар, 

възможностите да се използват походящи посредници, предлаганите инвестиционни 

инструменти и, разбира се, средства за инвестиране.  

Пазарите и посредниците от своя страна също предлагат различни възможности 

за привличане на нови участници, в това число и индивидуални инвеститори, чрез 

създаване на специализирани интернет сайтове с образователна информация за 
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инвеститорите, симулации на реалните платформи за търгуване с възможност да се 

инвестират виртуални средства в игрова обстановка за натрупване на опит и умения за 

участие в реалните системи. 

Увеличаването на възможностите за инвестиране на свободните средства на 

индивидуалните инвеститори създава редица благоприятни обстоятелства както за 

емитентите, така и за самите тях, като например: 

 създават се нови канали за финансиране на компаниите 

 мобилизират се налични свободни финансови средства на населението за 

създаване или развитие на бизнес възможности 

 осигурява се възможност за по-добро инвестиране на спестяванията на 

хората и съответно повишаване на техните доходи 

 не на последно място, повишава се инвестиционната култура на 

населението, което от своя страна е предпоставка за развитие на горните 

обстоятелства 

Развитието и използването на интернет технологиите в областта на финансовите 

инвестиции създава достъпни и удобни възможности за инвестиране в локален и 

глобален мащаб от страна на индивидуалните инвеститори. Както беше отбелязано по-

горе тези възможности са една реална алтернатива за увеличаване на доходите им, а 

също така за мобилизиране на свободните средства за развитие на добрите бизнес идеи 

и създаване на добре развита и функционираща икономика.  

Всичко това обаче изисква добро ниво на познаване на основните термини, 

понятия, пазари и инструменти от страна на индивидуалния инвеститор, т.е. 

необходимо е създаването и развиването на инвестиционна култура в потенциалните 

инвеститори.  

3.2 Финансови пазари 

Финансовите пазари биват различни видове. Те могат да бъдат групирани по 

различни критерии в зависимост от тяхните характерни черти и особености. Според 

някои от основните показатели могат да бъдат обособени в следните класификации [72], 

[73], [74]: 

 Според момента от живота на финансовите инструменти: 
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o Първични пазари 

o Вторични пазари 

Първичните финансови пазари са мястото за пласиране на нови емисии ценни 

книжа. Те имат много важна роля, особено от гледна точка на емитента на ценните 

книжа, тъй като чрез продажбата на първичния пазар на емисията от ценни книжа  

става същинското му финансиране. Добре реализираната емисия ценни книжа на 

първичния пазар означава средства за емитента, получени при по-добри условия. 

Вторичните финансови пазари се използват за последващото препродаване на 

ценните книжа. Те нямат особено значение за емитента, но са изключително важни за 

инвеститорите, тъй като осигуряват ликвидността на техните инвестиции. По 

отношение на емитента те имат косвено значение, тъй като промяната на цената на 

вторичния пазар показва отношението на инвеститорите към емитента. 

 Според институционализирането:  

o Борсови пазари 

o Извънборсови пазари 

Борсовите пазари представляват организирани тържища за ценни книжа, до 

които имат достъп одобрени инвестиционни посредници. Търговията на борсовите 

пазари се извършва по определени правила през специализирани тръжни системи. 

Различните инвеститори могат да имат достъп до борсите чрез използване на 

инвестиционни посредници. 

Извънборсовите пазари обикновено се използват за сделки с ценни книжа, които 

не са регистрирани на борсите. Операциите се извършват от посредници, наречени 

брокери, като цените не се определят от борсова система, а се договарят между 

страните. Възможна е извънборсова търговия и с ценни книжа, регистрирани за 

търгуване на дадена борса. 

 Според срока на операциите: 

o Парични пазари 

o Капиталови пазари 
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Паричните пазари се използват за търговия с краткосрочни инструменти. 

Обикновено за краткосрочни инструменти се приемат, тези които са с матуритет до 

една година, като например емисиите от краткосрочни държавни ценни книжа.  

Капиталовите пазари са мястото за търговия с дългосрочни инструменти, това са 

инструментите със срок над една година като акции, корпоративни  облигации, 

държавни облигации и други. 

 Според характера на инструмента: 

o Пазари на дълг 

o Пазари на акции 

Пазарите на дълг са особено важни за икономическата активност защото 

позволяват на компаниите, правителствата или общините да заемат средства, за да 

финансират дейноста си. На тези пазари се търгуват облигации, които представляват 

дългови ценни книги, носещи периодични плащания за определен период от време. 

Често пъти пазарът на държавни облигации определя и лихвените проценти в дадена 

икономика. Пазарите за дълг са по-малко рискови, но и доходността им обикновено е 

по-ниска. Те са предпочитани от инвеститорите търсещи стабилнност и редица 

инвеститори, изпълняващи социални функции, като пенсионни дружества, 

застрахователни агенции и други са задължени да поддържат в портфейлите си 

значителен процент от висококачествени, нискорискови облигации. 

Акцията е ценна книга за собственост в дадена компания. Пазарът на акции е 

също много важен, защото цените на акциите се отразяват на количеството на 

средствата, които могат да бъдат привлечни, чрез продажба на новоемитирани акции за 

финансиране на инвестиционните разходи на дадена компания. По-високите цени на 

акциите на дадена компания означават, че тя може да привлече повече средства в 

закупуване на производствени мощности и оборудване. 

 Според начина на организация на търговията на търгуваните инструменти: 

o Пазари организирани от маркет-мейкъри  (market-makers or quote driven 

markets) 

o Пазари движени от поръчки (order driven markets) 

 Чист пазар движен от поръчки (pure order driven markets) 
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 Пазари с изчисление на равновесна цена (fixing markets) 

o Смесени 

Пазарите организирани от маркет-мейкъри, наричани още пазари движени от 

цените, са характерни с високата ликвидност. При тях организацията се поема от 

участници (маркет-мейкъри), които са задължени да удовлетворят всички поръчки за 

покупка и продажба на ценни книжа, което гарантира изпълнението на всички 

подадени поръчки. Този пазар е труден за автоматизация, тъй като често изисква 

допълнителна комуникация (включително и по телефон) между участниците. Високата 

ликвидност при тези пазари е за сметка на отсъствието на порозрачност при 

определянето на цените и сключването на сделките. 

Пазарите движени от поръчки (order driven markets), са финансови пазари, на 

които купувачи и продавачи на ценни книжа подават оферти с желани от тях цени и 

количества за покупка или проджба на определена ценна книга. Голямото предимство 

на пазарите движени от поръчки е тяхната прозрачност при определяне на цените, тъй 

като информацията за всички поръчки е достъпна за всички участници. Като 

недостатък на тези пазари може да се посочи по-ниското ниво на ликвидност, тъй като 

при тях може да останат неудовлетворени поръчки на участници, за които не може да 

се намери насрещна оферта.  

Пазарите движени от поръчки имат две разновидности – чист пазар движен от 

поръчки, при който се сключва сделка само ако за подадена поръчка има 

удовлетворяваща я насрещна оферта. В случай, че няма подадена таква оферта, 

подадената поръчка се добавя към останалите чакащи поръчки. Ако за времето на 

търговската сесия не се получи удовлетворяваща насрещна оферта, поръчката остава 

неизпълнена. 

Втората разновидност на пазарите движени от поръчки са пазарите с 

изчисляване на равновесна цена. При тях подадените поръчки за покупка и продажба 

на ценни книжа се събират определен период от време, в края на който се изчислява 

равновесната цена. Изчислената равновесна цена е тази при която ще се продаде 

максимален обем от съответната ценна книга. След изчисляването на равновесна цена 

за дадена ценна книга, по нея се сключват всички сделки от поръчките, които се 

удовлетворяват при тази цена. Поръчки които не се удовлетворяват от изчислената 

равновесна цена остават неизпълнени.  
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В настоящата работа чистия пазар движен от поръчки (pure order driven markets) 

ще бъде наричан само пазар движен от поръчки (order driven market), а втората 

разновидност ще бъде нарична пазар с изчисление на равновесна цена (fixing market). 

Хибридните пазари комбинират възможностите на пазарите движени от поръчки 

и маркет-мейкърските пазари. На практика повечето от съвремениите пазари предлагат 

хибридна функционалност.  

Познаването на начина на организация на финансовите пазари е ключов фактор 

за успешното участие и търгуване на тях.  

3.2.1 Финансови посредници 

Основни участници на финансовите пазари са финансовите посредници. Те 

играят изключително важна роля в икономиката. Финансовите посредници осигуряват 

връзката между инвеститорите и нуждаещите се от средства, като освен това 

стимулират икономическата активност и подобряват разпределителните механизми при 

движението на паричните средства в икономиката. Финансовите посредници създават 

атрактивни инструменти, които да привличат свободните финансови ресурси във 

форми, които са удобни както за притежателите им, така и заемателите на тези ресурси. 

Колкото по-развито е финансовото посредничество в дадена икономика, толкова повече 

се привличат чужди финансови ресурси, което от своя страна осигурява повече ресурси 

за съответната икономика [71], [74], [75].  

Финансовите посредници могат да бъдат разделени в три основни категории: 

 депозитни институции (банки),  

 договорно-спестовни институции (застрахователни компании и 

пенсионни фондове) 

 инвестиционни посредници (финансови компании, взаимни фондове, 

дилъри на ценни книжа – инвестиционни банки и др. ).  

Депозитните институции, като банките, са финансови посредници, които 

приемат депозити от граждани и институции и използват събраните средства да 

отпускат кредити и да купуват ценни книжа.  

Договорно-спестовните институции, като застрахователните компании и 

пенсионните фондове, са финансови посредници, които придобиват средства на 
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периодични интервали на договорна основа. Тъй като те могат сравнително точно да 

предвидят какви плащания им предстоят през следващите години, въпросът с 

ликвидността на активите не е толкова важно съображение за тях и те са склонни да 

инвестират средствата си в сравнително дългосрочни ценни книжа. 

Инвестиционните посредници осигуряват инвестиране на спестяванията на 

множество индивидуални инвеститори в облигации, акции и други финансови 

инструменти на паричния пазар. Те са особено привлекателни за дребните инвеститори 

тъй като им предоставят достъп до диверсифицирани портфейли с ценни книжа. Така 

на инвеститора се осигурява защита от колебанията на курсовете, защита от рискове и 

достъп до високодоходни ценни книжа, които могат да се придобият само на големи 

блокове [71]. 

През втората половина на 90-те години на миналия век се появиха нова група 

инвестиционни посредници, които използваха навлизането на високите технологии и 

електронизация в областта на финансовите пазари и започнаха да предлагат услуги през 

интернет. Те добиха бързо голяма популярност, защото предлагаха възможности за 

директно участие на различни организирани финансови пазари на индивидуални 

инвеститори, при това на много ниска цена. За разлика от класическите инвстиционни 

посредници, които предлагат своите услуги срещу определен процент от инвестираната 

сума, интернет базираните посредници предлагаха своите услуги срещу месечна такса 

от няколко десетки долара, без ограничение в сумата и броя на инвестиционните 

операции. Предлагането на услугите през интернет им даде възможност да достигнат до 

голям брой клиенти, което от своя страна им позволи да намаляват месечните такси на 

услугите за клиетите си и непрекъснато да разширяват списъка на предлаганите услуги. 

Предлагането на инвестиционни услуги през интернет от своя страна доведе до 

значително увеличаване на броя на индивидуални инвеститори, които директно 

участваха на пазарите. Лесният и удобен достъп до финансовите посредници и пазари 

подтикна много хора да станат директни участници в инвестиционния процес. 

Формираха се локални клубове на индивидуални инвеститори, електронни групи по 

интереси в интернет, в които инвеститорите обсъждаха своите стратегии, обменяха 

информация и взаимно се консултираха. Възможността директно да реализират своите 

инвестиционни стратегии мотивираше допълнително участниците, особено при 

успешна реализация на инвестиционните им планове.  
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3.2.2 Финансови инструменти 

Различните видове финансови инструменти имат свои специфични особености. 

Традиционно те се разделят на инструменти на паричния и инструменти на 

капиталовия пазар.  

Паричният пазар включва краткосрочни, търгуеми, ликвидни, нискорискови, 

дългови инструменти. Инструментите на паричния пазар понякога се наричат парични 

еквиваленти поради тяхната сигурност и ликвидност [76]. Инструментите на паричния 

пазар са съкровищни бонове, депозитни сертификати, търговски книжа и други. 

Капиталовият пазар се състои от заемни инструменти, по-дългосрочни от 

търгуваните на паричния пазар. Този пазар включва средносрочни и дългосрочни 

съкровищни облигации, корпоративни облигации, общински облигации, акции, пазарни 

индекси върху акции и облигации, фючърси, опции и други. 

Качеството на инвестиция в даден финансов инструмент се изчислява на базата 

на различни показатели, като възвращаемост, съвременна стойност, лихва, доходност, 

доходност до падежа и други [71], [77], [75]. По-подробно описание на видовете 

финансови инструменти, както и на начините на формиране и изчисляване на доход от 

тях е представено в Приложение 2 „Финансови инструменти“. 

3.3 Състояние на финансовите пазари в България 

3.3.1 Създаване на организирани финансови пазари 

За начало на организираните финансови пазари в България може да се счита 

основаването на „Софийска фондова борса“ през 1914 г. За времето на своето 

съществуване „Софийска фондова борса“ допринася в значителна степен за 

икономическото развите на страната. Борсата е закрита през 1947 г. и отново 

възстановена през 1991 г. като средище за търговия с ценни книжа и други финансови 

инструменти [78]. 

3.3.2 Състояние на финансовите пазари в България след 1990 г. 

Може да се каже, че след 1989 г. започна ново начало на финасовите услуги в 

Република България. Започнаха да се възстановяват закритите и да се създават нови 

финансови институции като банки, финансови къщи, фондови борси, инвестиционни 
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дружества, които предлагаха нови, непознати до момента услуги на българските  

инвеститори.  

Наследената централизирана банкова система беше заменена с двустепенна, 

състояща се от централна банка и търговски банки, повечето от които създадени чрез 

трансформиране на бившите клонове на Българска народна банка (БНБ). От 59-те клона 

на БНБ бяха създадени обикновени търговски банки. Няколкото специализирани банки 

бяха преобразувани в универсални банки с право да кредитират всички сектори в 

икономиката [79]. В следствие на приетия закон за банките и кредитното дело, 

държавата постепенно се оттегли от административното определяне на лихвените 

проценти по депозитите и кредитите. Започнаха процеси по освобождаване на 

фиксирания с плаващ валутен курс, либерализация на външната търговия, премахване 

на държавния монопол, премахване на кредитните тавани и други методи за борба с 

инфлацията. В резултат от процеса на развитие на финансовата система на страната 

беше премахнат де-факто монополът на БНБ в банковите услуги в страната. Създадоха 

се условия за навлизане на чуждестранни финансови институции в България. Първата 

чуждестранна банка се появи на българския пазар през 1993 г., а към 1996 г. вече 

имаше седем опериращи чуждестранни банки. Процесът по реоганизация на банковата 

система може да бъде проследен по информацията представена в Таблица 2, Фигура  10, 

Фигура  11 и Фигура  12. 

Банки 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Общ брой към края на годината 70 78 59 41 45 47 35 

     включително  чуждестранни 0 0 0 1 3 5 7 

Лицензирани през годината 61 8 2 7 10 4 2 

     включително чуждестранни 0 0 0 1 2 1 2 

Консолидирани банки 0 0 22 29 9 3 0 

Банкови групи след консолидация 0 0 1 4 3 1 0 

Отнети лицензи през годината 0 0 1 0 0 0 14 

Таблица 2  Търговските банки в България, 1990-1996 

Източник: БНБ, Годишен отчет на БНБ [80] 

Вследствие на освобождаването на обменния курс на българския лев бяха 

премахнати ограниченията в купуване на чужда валута, което доведе до оживяване на 

търговията с валути както от страна на финансовите институции, така и от страна на 

отделни граждани. Започналото зараждане и развитие на финансовите пазари и 
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възможностите да се участва в тях доведе до създаване и предлагане на нови финансови 

услуги, за които българските граждани нямаха необходимите познания и опит. Това се 

дължеше на факта, че до началото на 90-те години на миналия век финансовите услуги 

за българските граждани се изчерпваха с влог в Държавна спестовна каса и обмяна на 

ограничено количество валута за пътуване в чужбина. Съответно и нивото на познание 

на финансовите пазари и инструменти беше  ограничено до наличните услуги. 

Доказателство за липсата на познания по каквито и да било финансови пазари и 

инструменти са разцвета и последвалите фалити на финансови дружества-пирамиди в 

този период. 

 

Фигура  10 Брой на банките по години.  

Източник: БНБ, Годишен отчет на БНБ [80]  

3.3.3 Създаване на организирани пазари с ценни книжа. 

През 1991 година с приемането на Търговския закон бяха създадени 

предпоставки за възстановяване на капиталовия пазар. Първа българска фондова борса 

бе учредена на 8 ноември 1991 година и започна да действа през май 1992 година. През 

същата година бе основана втора фондова борса, под името Софийска фондова борса, 

последвана и от други в цялата страна, постепенно бяха създадени 12 фондови борси в 

различни градове на страната [79]. За периода 1992-1995 година по някои оценки в 
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страната публично се предлагаха и търгуваха акции на около осемдесет дружества. 

Този нерегулиран период завърши с приемането на Закона за ценните книжа, 

фондовите борси и инвестиционните дружества в средата на 1995 година. По този закон 

се конституира новият регулативен орган на капиталовия пазар – Комисията по 

ценните книжа и фондовите борси. Новият закон стимулира процеса на борсова 

консолидация с учредяването през декември 1995 година на Българска фондова борса.  

 

Фигура  11 Лицензи на банките по години.  

Източник: БНБ, Годишен отчет на БНБ [80] 

Същевременно новосъздадената Комисия по ценните книжа и фондовите борси 

издаде правила, на основата на които бе прекратена търговията на всички борси в 

страната, считано от 23 октомври 1996 година. През 1997 година беше организирана 

Национална фондова борса от сливането на Българска фондова борса и Софийска 

фондова борса. Новата борса получи лиценз от Комисията по ценните книжа и 

фондовите борси през октомври 1997 година и на 21 октомври 1997 година бяха 

възстановени редовните борсови сесии. [81] 

3.3.4 Масова приватизация 

„Масовата“ приватизация в своята първа вълна даде решителен тласък за 

развитието на капиталовия пазар в България по отношение на нормативна уредба, 

регулации, институции и първоначално балансиране откъм страната на предлагането. 

Приватизационният процес в България започна през 1992 година с приемането на 

Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и 

създаването на Агенцията за приватизация (АП).  
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Фигура  12. Консолидация на банките в България  

Източник БНБ, Годишен отчет на БНБ [80] 

Наличието на почти 100 % държавна собственост в България в началото на 

прехода налагаше преструрктуриране на собствеността в небивали мащаби. 

Необходимо беше преструктуриране и развитие на пазарно стопанство, тъй като 

държавата се беше доказала като неефективен стопанин, а развиването на пазарни 

отношения при това състояние на собствеността е немислимо.  

Опитът на други държави като Великобритания и Франция за приватизация на 

държавна собственост чрез фондовите борси беше неприложим поради отсъствието 

както на развити капиталови пазари, така и на подходяща правна рамка и 

платежоспособни местни инвеститори. При направени приблизителни изчисления 

минималният срок за реализацията на подобен приватизационен подход, който 

трябваше да се осъществи с наличните финансови ресурси по това време би надхвърлил 

100 години [82]. Всичко това наложи прилагане на нестандартни подходи за 

организиране на приватизация на държавните предприятия, които да осигурят 

успешното приключване на процеса в условията на отсъствие на специализирани 

участници като взаимни, инвестиционни и пенсионни фондове, при наличието на остър 

недостиг на финансови ресурси при стопанските субекти и изключително ниската 

покупателна способност на населението.  

Основното противоречие между необходимостта от бърза и мащабна 

приватизация и недостига на финансови средства породи идеята за безплатно (или на 
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символични цени) предоставяне на собственост на широки слоеве от населението. 

Първите автори на подобна идея, конкретизирана съобразно условията на прехода, са 

поляците Левандовски и Зомбург през 1989 г. Те развиват и потребността от 

опосредстваното участие на широките слоеве на населението, чрез създаване на 

фондове, в които първоначално да се концентрират акциите на държавните 

предприятия. Концепцията за подобен вид приватизация получава неочаквано широка 

подкрепа от специалисти, международни институции и правителства и в началото на 

90-те години на миналия век става част от приватизационното законодателство на 

почти всички бивши европейски социалистически страни с изключение на Германия 

под наименованието масова приватизация [82]. 

Възприетата у нас схема за масова приватизация допуска два начина за участие 

на гражданите в приватизационните търгове пряко или чрез участие в приватизационни 

фондове. При прякото участие им се дава възможност директно да придобият акции в 

избрани от тях предприятия [82]. Прякото участие предлага следните предимства за 

индивидуалните участници: 

 възможност за добри печалби при сполучлив инвестиционен избор от страна 

на участника 

 възможност за използване за работническо-мениджърска приватизация при 

приватизацията на малки предприятия 

 наличие на повод и средство за развиване на инвестиционната култура на 

потенциални инвеститори 

Съществуват и някои недостатъци при прякото участие на индивидуални 

инвеститори като: 

 наличие на по-висок риск, тъй като поради ограничения брой 

инвестиционни бонове, инвестициите могат да бъдат в малък брой компании 

 необходимост от познания по инвестиране в потенциалните индивидуални 

инвеститори 

 необходимост от запознаване с финансовото състояние на предлаганите за 

приватизация компании 
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Вторият вариант за участие в приватизационните търгове, чрез включване в 

приватизационни фондове също има своите предимства и недостатъци. Като основни 

предимства могат да се посочат следните обстоятелства:  

 намаляване на рисковете, тъй като гражданите стават на практика акционери 

в инвестиционен фонд с големи възможности за инвестиране, като 

управлението на самия фонд и инвестициите му се извършва от 

професионално подготвени мениджъри 

 не се изисква наличие на инвестиционни познания при отделните участници 

 не се налага запознаване на участниците със състоянието на предложените 

за приватизация предприятия.  

Разбира се и участието в приватизационни фондове има своите недостатъци като: 

 по-ниски доходи, вследствие от необходимите разходи за управление на 

фонда, както и следствие от обстоятелството, че е много малко вероятно 

големият брой предприятия в които е инвестирал фонда да са много 

печеливши 

 рискове, свързани със самото управление на инвестициите на фонда, 

независимо, че инвестициите се управляват от професионални мениджъри 

 възможни противоречия между фондовете и техните учредители  

По описаната схема беше организирана първата вълна от масовата приватизация 

в България. Акциите на предприятията, включени в Програмата за приватизация чрез 

инвестиционни бонове, можеха да бъдат придобити на организираните централизирани 

търгове от създадения за целта Център за масова приватизация. Получатели на 

боновете за участие в първата вълна бяха всички желаещи български граждани, 

навършили 18 г. и с постоянно местожителство в страната, като всеки от тях получи 

25 000 приватизационни бона на стойност от един лев. Нормативната уредба за 

приватизацията на държавните предприятия беше дадена от Закона за преобразуване и 

приватизация на държавни и общински предприятия (обн. ДВ, бр. 38 от 1992 г.и 

допълван 1994 и 1995 г.) и Закона за приватизационните фондове (обн. ДВ бр. 1 от 1996 

г.) и прилежащите към тях наредби. 

За периода на първата вълна от 1996 до 1997 година, Центърът за масова 

приватизация извърши приватизация на държавни предприятия чрез инвестиционни 
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бонове, като за продажба бяха предложени пакети акции от 1063 предприятия, в 

резултат на което са раздържавени активи в размер на 14.58 % от общите активи на 

държавни предприятия или 22.08 % от подлежащите на приватизация държавни активи 

[83]. 

Основна роля в раздържавяването имат учредените 81 приватизационни фонда, 

които притежават над 84% от общия бонов потенциал към 17.09.1997 година. Техният 

общ капитал в пари, държавни ценни книжа и инвестиционни бонове е 64 497 755 лв. 

(по данни на Комисията по ценните книжа и фондови борси въз основа на 

представените съдебни решения), като преобладават приватизационни фондове с 

капитал между 100 и 500 хил. лева [83]. 

 

Фигура  13 Разпределение на приватизационните бонове от първата вълна.  

Източник: Агенция за приватизация и следприватизационен контрол [83] 

Като очакван ефект от провеждането на масовата приватизация може да се 

посочи тласъкът, който тя да даде за развитието на финансовия пазар, за повишаването 

на инвестиционната култура на гражданите и за повишаване на интереса на гражданите 

в инвестиции в ценни книжа. На практика тези очаквания не бяха оправдани поради 

незначителния дял на участвалите индивидуални инвеститори, който отразява нивото 

на познание на финансовите пазари и инструменти. Индивидуалните участници в 

първата вълна на масовата приватизация станаха собственици на незначителен дял 13.1% 

от продадените акции. Като основни причини за общо взето пасивното участие на 

индивидуалните инвеститори могат да се посочат отсъствието на познания и опит по 

инвестиране.  
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Фигура  14 Разпределение на акции на приватизираните предприятия след първата 

вълна на масовата приватизация.  

Източник Агенция за приватизация и следприватизационен контрол [83] 

Основни участници на българския финансов пазар останаха основно 

специализираните инвестиционни фондове, които продължиха своето участие във 

втората и третата вълна на масовата приватизация. 

3.4 ДЦК – реална възможност за инвестиции в България 

Държавните ценни книжа са задължения на държавата. В повечето държави те се 

емитират от централните банки, но са задължения на съответното правителство. 

Пазарите на държавни ценни книжа заемат изключително важна част от финансовите 

пазари.  

Използването на емисии държавни ценни книжа за финансиране на различни 

проекти е често използвана практика за българските правителства. Могат да се изброят 

различни примери, датиращи още от 19 в. [85] [84], като става най-често въпрос за 

емитирани външни заеми  като: 

 Заеми за железопътно строителство – заемите от 1888 г. за откупуване на 

ж.п. линията Русе-Варна, от 1889 г за построяването на ж.п. линии Цариброд 

– Вакарел и Ямбол – Бургас, от 1892 г. за построяване на централна ж.п. 

линия и пристанищата Варна и Бургас, от 1894 – 1900 г. за построяване на 

ж.п. линията Пловдив-Чирпан-Стара Загора  
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 заеми за стабилизиране на бюджета и военни доставки – заемите от  1902 г. 

и от 1904 г. 

 заеми за възстановяване на стопанството от 1926 и от 1928 

Като обща черта на емисиите държавни облигации преди 1947 г. може да се 

посочи, че са емитирани основно на външните пазари, основно като дългосрочни 

лихвоносни емисии облигации.  

 

Фигура  15 Облигации от външни заеми от началото на миналия век  

Източник: 120 години Българска народна банка [84] 

 През периода 1947 г. – 1990 г. емитирането на подобни емисии държавни 

облигации се преустановява, като дори с Постановление на министерски съвет П-290-

А/07.02.1950 се преустановява изплащането на погашенията и лихвите на всички 

емитирани до момента вътрешни и външни заеми. 

Въпреки това се правят няколко опита за емитиране на държавни облигации, 

като Заем на свободата, Заем за развитието на селското стопанство  и др. 

Предназначението на емитирания дълг е за механизация на селкото стопанство, и 

изграждане на заводи. Заемите не са посрещнати добре поради неизгодните условия за 

инвеститорите, като например лотарийният принцип на изплащане на доход за малък 

процент от облигациите. Пласирани са главно с принудителната разпродажба на 

емисията сред населението. Като обща черта на емисиите държавни облигации в 
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периода 1947 - 1990 г. може да се посочи, че са емитирани на вътрешния пазар като 

емисии дългосрочни облигации. 

 

Фигура  16 Облигации от вътрешен заем от 1955 г.  

Източник: Личен архив на автора 

3.4.1 Държавни ценни книжа емитирани след 1990 г. 

В по-новата българска финансова история – годините след 1990 г., държавните 

ценни книжа започнаха да се използват доста по-активно, за реализация на проекти, за 

уреждане на дългове на държавни предприятия, за финансиране на бюджетния дефицит. 

След 1994 г. се създаде редовен емисионен календар, като пазарът на държавни ценни 

книжа стана най-развитият финансов пазар в Република България. С цел 

популяризирането на инвестициите в държавни ценни книжа Министерството на 

финансите и Българската народна банка започнаха емитирането и на целеви емисии 

насочени директно към отделните инвеститори.  

Пазарът на държавни ценни книжа е един от малкото функциониращи 

непрекъснато през последните 25 г. За това има редица предпоставки, като например: 

 Държавните ценни книжа са една от най-сигурните инвестиции 

 Редица институции като пенсионни фондове, застрахователни компании и 

др. са задължени нормативно да инвестират в държавни ценни книжа 

значителен процент от портфейла си 
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 Българските държавни ценни книжа през посочения период предлагаха 

сравнително голям доход за нискорискова инвестиция, който на моменти 

надвишаваше дохода от по-рискови инвестиции като например банкови 

депозити 

 Политиката на Министерство на финансите на Република България и на 

Българската народна банка по отношение на стимулирането на търговията с 

държавни ценни книжа 

 Поддръжането на редовен емисионен календар през годините 

 Емитиране на различни емисии държавни ценни книжа – краткосрочни, 

средносрочни, дългосрочни, целеви за индивидуални инвеститори, 

деноминирани в евро и т.н. 

Икономическата криза съпътстваща прехода от централизирано планово 

стопанство към пазарна икономика при усложняваща се външна среда и силно 

ограничени възможности за външно финансиране, превръща водената след 1990 г. в 

България фискална политика в основен инструмент за постигане на финансова 

стабилизация. Наличието на значителен по размер външен дълг, забавянето на 

структурната реформа и поддържането на нежизнеспособни финансови структури 

довеждат до натрупване на сериозни финансови проблеми, изразяващи се главно в 

неизпълнение на очакваните приходи и по-висок размер на бюджетния дефицит [86].  

Поради натрупания вече голям външен дълг, основните източници за 

финансиране на бюджетния дефицит бяха прякото финансиране от страна на 

централната банка и емитирането на редовни емисии безналични държавни ценни 

книжа.  

Докато прякото финансиране от страна на централната банка създаваше 

предпоставки за увеличаване на инфлацията, финансирането чрез емитиране на 

редовни емисии безналични държавни ценни книжа има редица предимства. При този 

подход държавният дълг се разпределя както за по-дълъг период от време, така и върху 

по-широка база инвеститори, институционални и индивидуални, с различни 

предпочитания по отношение на падежа и ликвидността на емисиите. 

Пускането в обращение на дългови инструменти на държавата освен начин за 

акумулиране на парични средства е и възможност за създаване на вторичен пазар на 
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държавния дълг, което е предпоставка за по-голямо търсене и по-ефективно управление 

на дълга. 

3.4.1.1 Видове емисии държавни ценни книжа емитирани след 1990 г. 

Създаването на пазар за държавни ценни книжа след 1990 г. става постепенно и 

трудно. Основни причини са непознаването на държавните ценни книжа като 

инвестиционен инструмент, както и натрупаното недоверие от страна на потенциалните 

инвеститори към подобни финансови инструменти, вследствие на прекратяването на 

обслужването на емисиите облигации през 1950 г. Първата емисия държавни ценни 

книжа е емитирана от Министерството на финансите през 1990 г. С Постановление на 

МС № 105 от 22.10.1990 г. се обявява сключването на едногодишен облигационен заем 

под формата на безименни налични облигации със срок на погасяване 1 декември 

1991 г. [87]. Първоначално облигациите се продават с отстъпка в номинала в размер на 

20 %, като впоследствие е добавена и еднократна лихва от 15 % с цел привличане на 

повече инвеститори. Така доходността на първата емисия достига 43 %, което 

гарантира успеха при пласирането ѝ. 

Наличната форма на държавните ценни книжа създава редица неудобства, 

значително оскъпява дейността и усложнява вторичния пазар. Това налага идеята за 

преминаване към безналична форма на държавните ценни книжа при емитирането на 

следващите емисии. Безналичните емисии държавни ценни книжа се характеризират с 

ниски разходи за емитиране, по-голямо удобство на съхранение и по-висока сигурност 

срещу фалшифициране. Издаването на безналични емисии държавни ценни книжа 

започва през 1992 г. като регламента за тяхното емитиране се съдържа в Наредба № 5 за 

емитиране на безналични държавни ценни книжа и реда за тяхното придобиване и 

изплащане на Министерството на финансите и Българска народна банка [88]. В 

съответствие с наредбата, продажбата се осъществява на аукционен принцип, като 

аукциони се провеждат два пъти месечно. Първият аукцион е за тримесечни  

безналични съкровищни бонове и се провежда на 3 февруари 1992 г., като през 

годината са реализирани двадесет и девет емисии съкровищни бонове, от които 

единадесет тримесечни емисии, седемнадесет шестмесечни емисии и една 

деветмесечна емисия. В проведените аукциони участват тридесет финансови 

институции.  
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Липсата на годишен график, съобразен с нуждите на бюджета, високите 

продажни цени, честотата на провежданите аукциони и насищането на пазара с 

държавни ценни книжа при отсъствието на вторичен пазар предопределят слабото им 

търсене от страна на финансовите интитуции.  

В условията на непрекъснато задълбочаващи се финансови неравновесия и 

необходимост от навременно осигуряване на ресурси за финансирането на значителни 

по размер и неравномерно разпределени във времето разходи, емисионната политика на 

Министерството на финансите се концентрира върху използването на държавни ценни 

книжа за финансиране на бюджетния дефицит, в това число държавни ценни книжа с 

целево предназначение (целеви емисии за индивидуални инвеститори), индексни 

емисии и емисии от отворен тип [86]. 

 

Фигура  17 Сертификати за притежание на държавни ценни книжа 

Източник: Личен архив на автора 

Финансирането на бюджетния дефицит се извършва с емисии държавни ценни 

книжа, емитирани по реда на Наредба 5 на Министерството на финансите и 

Българската народна банка за емитиране на безналични  държавни ценни книжа и реда 

за тяхното придобиване и изплащане. През 1992 г. 50% от бюджетния дефицит беше 

финансиран с държавни ценни книжа, а през 1993 г. процентът на финансиране с 

държавни ценни книжа нарастна на 77% [89]. 
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В първия вариант на Наредба 5 от 09.01.1992 г. аукциони за емитиране на 

безналични държавни ценни книжа се провеждат два пъти месечно. От 1993 г. 

аукциони за емисии ДЦК се провеждат всяка седмица, като се емитират 3, 6 и 9 

месечни емисии ДЦК. 

Целевите емисии държавни ценни книжа се емитират по двустранни договори 

между Министерството на финансите и финансовите институции. Министерството на 

финансите предлага за продажба държавни ценни книжа с определени матуритет, 

доходност и цена. Предлагат се за директна продажба на гише само на индивидуални 

инвеститори, като физически лица и фирми – нефинансови институции.  

Докато създаването и поддържането на редовен годишен емисионен календар 

спомага за развитието на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа, 

еднократните емисии са ориентирани към решаването на конкретен проблем. 

Министерство на финансите емитира следните няколко еднократни емисии държавни 

ценни книжа:  

 Държавни ценни книжа емитирани във връзка със структурната реформа и 

за облекчаване на банковата система от необслужвани кредити на държавни 

предприятия по Закона за уреждане на необслужваните кредити на 

държавните предприятия 

 Гаранционни държавни ценни книжа, емитирани за преодоляване на 

последиците от обявяването през 1996 г. в несъстоятелност на 15 търговски 

банки 

 Държавни ценни книжа за замяна на българските Брейди облигации 

(Еврооблигации) 

Дългосрочните облигации от Министерството на финансите за покриване на 

несъбираемите задължения към банките на фирми с над 50% държавно участие, могат 

да се използуват при приватизацията на държавни и общински предприятия. Те са 

деноминирани в левове, щатски долари и евро.  

С държавните ценни книжа за преоформяне на външния дълг към чуждите банки 

(Брейди облигации) външният дълг се редуцира, реструктурира и разсрочва. Те също 

могат да бъдат използвани като платежно средство при приватизацията на  държавни 

предприятия. Притежават следните договорени опции: 
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 Опция за обратно изкупуване на дълг 

 Опция за облигации с начално намалени лихви  

 Опция за облигации с отстъпка 

 Опция за облигации за неплатени лихви 

От направения преглед става ясно, че на българския финансов пазар се 

предлагат редица възможности за инвестиции в различни видове  държавни ценни 

книжа,. Изгодните условия за инвестиции в ценни книжа, особено в началото на 

прехода, спомогнаха да се преодолее до известна степен съществуващото недоверие в 

българските граждани в следствие на редица проблеми с инвестициите в ценни книжа в 

периода 1947–1990 г. Дори по време на най-сериозната финансова криза в България 

през 1996-1997 г. пазарът на ДЦК беше от малкото пазари, които продължиха да 

функционират и беше предпочитан от инвеститорите. 

3.5 Изводи от направения преглед - необходимост от 

популяризиране и развитие на инвестиционната култура  

3.5.1 Необходимост от обучение 

В резултат от трансформирането към развита пазарна икономика през 90-те 

години на миналия век започна създаването на функциониращи съвременни финансови 

институции и финансови пазари. Въвеждането на паричен съвет в България от 1 юли 

1997 г., след края на тежката финансова и икономическа криза от 1996-1997 г. доведе 

до финансова стабилност, понижаване на инфлацията и стабилизиране на икономиката 

[90].  Въпреки че горните предпоставки благоприятстват за развитието на финансовите 

услуги, несъмнената полза от които за инвеститорите и за икономиката беше описана в 

т. 3.1, финансовите пазари в България останаха неразвити, предлагащи ограничен кръг 

инструменти, основно за специализираните институции. Като основна причина за това 

обикновено се посочва ниската платежоспособност на българското население, но 

съществен дял има липсата на традиции в инвестирането и непознаването на 

възможностите предлагани от финансовите пазари. Други сериозни причини са 

неинформираността на потенциалните инвеститори, липсата на познание за 

възможностите на финансовите пазари и инструменти, както и отсъствието на 
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подходящи инструменти насочени към индивидуалните инвеститори, каквито бяха 

целевите емисии държавни ценни книжа през периода 1994 г. – 2005 г. 

Като цяло твърде малка част от населението се възползва от предимствата на 

финансовите пазари, а в голям брой от случаите, когато го правят, избират добре 

регулираните и развити чуждестранни пазари с всичките им предимства и недостатъци. 

Като краен резултат основен губещ е българският бизнес, който губи възможноста от 

своя страна да се възползва от услугите на финансовите пазари, за да си осигури 

допълнителни източници на финансови ресурси.  

 

Фигура  18 Глобално световно разпределение на финансовата грамотност.  

Източник S&P Global FinLit Survey [91] 

В подкрепа на горните твърдения може да се посочи и глобално проучване за 

финансовата грамотност проведено от Standart&Poor’s, публикувано през ноември 

2015 г. [91]  Проучването е започнало през 2014 г. с участието на Gallup Inc, the World 

Bank Development Research Group и The George Washington University и е обхванало над 

150 000 възрастни от 148 държави. Проучването се базира на пет прости практически 

ориентирани въпроси по отношение на разпределението на риска, инфлацията и 

формирането на лихва – проста и сложна. За финансово грамотен се смята всеки 

отговорил правилно на поне три от петте въпроса. На базата на описаните условия 33 % 
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от възрастните по света могат да се считат за финасово грамотни. Процента от 

възрастни отговорили правилно варира от 14 % до 75 % за различните страни, като 

резултата за България е 35 %. Отчетена е в световен мащаб средна разлика във 

финансовата грамотност между половете в размер на 5 %, като за различните държави 

варира от 0% до 15 %, за България е установена разлика от 7 % (38% отговорили 

правилно мъже, срещу 31 % жени). На Фигура  18  е представено разпределението на 

вярно отговорилите за целия свят. 

 

Фигура  19 Разпределение на финансовата грамотност в Европейската общност  

Източник: S&P Global FinLit Survey 

По отношение на изследването за Европейския съюз може да се каже, че 50 % от 

възрастните са финансово грамотни, което е над средните стойности за целия свят. За 

съжаление стойностите от 35 % за България са доста ниски в сравнение със средите 

европейски показатели, като подобен показател има още Кипър, а по-ниски са само 

отчетените резултати за Румъния и Португалия. На Фигура  19 е представено 

разпределението на вярно отговорилите за Европейския съюз. 
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Интересен факт е, че в проучването е отчетено като цяло наличие на по-ниска 

финансова грамотност при по-възрастните анкетирани, както за целия свят, така и в 

различните групи страни. За България е регистрирано намаление на финансовата 

грамотност от 4 % за възрастните над 55 години (процента отговорили вярно е 39 % за 

възрастовите групи до 54 години и 35 % за възрастовите групи над 55 години). На 

Фигура  20 е представено обобщено разпределение на вярно отговорилите по 

възрастови групи за целия свят, както и по групи държави – развити и развиващи се 

икономики. 

 

Фигура  20 Разпределение на нивото на финансовата грамотност по възрастови групи 

 Източник S&P Global FinLit Survey 

Посочените по-горе факти дават основание на автора да смята, че е необходимо 

разширяване на обучението по финансови пазари и инструменти, включително извън 

икономически ориентираните специалности и програми. Специално внимание е 

необходимо да се отдели на подобно обучение в предприемачески ориентираните 

програми в ИТ областта, тъй като това е област доминираща в развитите икономики и 

формираща значителна част от доходите на населението и съответно на националния 

продукт. В ИТ областта са голяма част от създаващите се нови компании, които от своя 

страна са носители на нови и печеливши идеи, продукти и услуги, но се нуждаят от 

средства за своето бързо и успешно развитие. Казаното дотук важи с пълна сила и за 

България, независимо, че тя се намира в групата на развиващите се икономики. В 

България ИТ бизнесът е с голям относителен дял, като голяма част от 
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нововъзникващите успешни фирми през последните години са в областта на ИТ 

индустрията. Също така доходите на работещите в ИТ индустрията в България са 

сравнително високи и те могат да се разглеждат като потенциални инвеститори на 

финансовите пазари.  

Като пример може да се посочи активността на индивидуалните инвеститори в 

САЩ. Съгласно изследване на Gallup за периода 1999 г. – 2011 г. [92], процентът на 

индивидуалните инвеститори в САЩ се е движел между 54% - 67% от населението, 

като в резултат от финансовата криза започнала през 2007 г. бележи спад от 65% до 54% 

в края на изследвания период. Въпреки регистрираното намаление вследствие на 

финансовата криза, активността на индивидуалните инвеститори в САЩ остава на 

много високи нива – над 50% от населението, което е и една от причините за силата на 

американската икономика. Резултатите от изследването на Gallup за процента на 

индивидуалните инвеститори в САЩ за периода 1999 г. – 2011 г. са представени на 

Фигура  21 . 

 

Фигура  21 Процент инвеститори в САЩ запериода 1999 г. – 2011 г.  

Източник Gallup.  [92] 

3.5.2 Необходимост от използване на активни методи 

Обучението по финансови пазари и инструменти е подходящо за използване на 

активни методи, като делови игри и симулации. Подобно на другите области на 

прилагане на активните методи за обучение и тук можем да се възползваме от 

предимствата им, а именно, възможност за работа в екипи, състезателен характер на 
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обучението, доближаване на игровата обстановка до реална среда, интеграция на 

знанията от различни дисциплини. Използване на подобни активни методи поставят 

участниците в различна от традиционната обстановка за обучение, като ги мотивират и 

стимулират в процеса. Всичко посочено до момента определя игровите подходи като 

много подходящ вариант за завършващ етап от обучението по предприемачески 

ориентираните програми и особено в областта на финансовите пазари и инструменти.  

3.6 Oбучение по финансови пазари и инструменти в България 

В началото на 90-те в България беше извършен преход от планова към пазарна 

икономика, който породи голямо търсене на обучение по финансови пазари и 

инструменти. Започна възстановяване на дейността на финансовите пазари, те 

започваха своята работа, но нямаше достатъчно подготвени специалисти. Функциите на 

финансовите пазари, както и възможността за инвестиции в различните видове 

финансови инструменти бяха непознати на ширката публика. Единственият инструмент, 

който беше познат на населението, на практика бяха банковите депозити. Имаше 

сериозен недостиг на специалисти с познания по финансови пазари и инструменти, 

като в същото време се извършваше преход към пазарна икономика, в която 

финансовите пазари играят съществена роля.  

През 90-те години започна процес по създаване на пазарна финансова среда. 

Реформира се банквата система, създадоха се организирани тържища, стартира 

организацията на процеса на масова приватизация на държавните предприятия, 

подготвяха се търгове за ценни книжа и създаване на специализирани инвестиционни 

дружества. 

Появиха се и първите статии и книги преведени на български език по темата 

инвестиране. Започна засилено обучение с акцент върху финансовите пазари и 

инструменти в почти всички университети. Особено внимание по темата беше отделено 

в УНСС, Свободния факултет към УНСС, филиалите на УНСС, Бургаския свободен 

университет, в рамките на дисциплините посветени на финансовите пазари и 

инструменти.  

Освен университетите, редица други финансови и образователни институции се 

включиха в популяризирането на инвестиции в ценни книжа. Софийската фондова 

борса организираше редовни курсове за брокери в периода 1993 – 1996 г. Подобни 
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курсове се организираха и от Дружество „Знание“ и Международен банков институт - 

София. 

От есента на 1994 г. Българската народна банка (БНБ) и Министерството на 

финансите стартираха продажба на целеви емисии на държавни ценни книжа, 

ориентирани директно към индивидуалните инвеститори, с цел популяризация на 

инвестирането в този инструмент. В продължение на повече от 10 г. на гишетата на 

БНБ и нейните клонове в страната се продаваха емисиите с помощта на специализирана 

автоматизирана система, която позволяваше бърза и ефективна обработка на сделките. 

На базата на специализираната система за търговия с държавни ценни книжа за 

граждани беше създаден симулатор за обучение на студенти, брокери и дилъри, който 

беше използван в редица курсове посветени на финансовите пазари и инструменти. 

Автоматизираната информационна система за сделки с държавни ценни книжа, както и 

симулатора, базиран на нея са проектирани, разработени и внедрени от автора.  

Използването на делови игри и симулации във финансовата сфера позволява 

създаването на динамичен подход за обучение, базиран на активни методи. При този 

подход се сигурява интензивно и ефективно обучение при максимално близки условия 

до реалната бизнес среда. Симулацията на платформата за търговия на държавни ценни 

книжа беше посрещната с голям интерес от обучаемите, като беше предпочитан подход 

в процеса на обучение. Основната идея е заместването на изучаваната система с 

симулационен модел, реализиран във вид на компютърна програма и отразяващ всички 

съществени нейни свойства и позволяващ провеждането на симулационни 

експерименти с обучаемите. В допълнение бяха създадени и други симулатори за 

представяне на организацията на различни пазари с цел обучение, организирани в обща 

фамилия и осигуряващи възможност за организиране на комплексна делова игра. 

3.6.1 Необходимост от разработването на симулатори на финансови 

пазари 

Развитието на съвременния бизнес, глобализацията на икономическите 

отношения и пазарите, скоростта за развитие и налагане на нови идеи и продукти 

увеличава динамиката на съвременните бизнес отношения. Познаването и използването 

на възможностите на съвременните финансови пазари и многообразието на 

предлаганите от тях инструменти дава огромни предимства, както за предприемачите, 

финансовите посредници, така и за отделните инвеститори. За първите те са добра 
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възможност за получаване на изгодно финансиране, а за другите - възможности за 

инвестиране на свободни средства за осигуряване на добър доход. Във всички случаи е 

изключително важно да се подчертае, че добре работещите финансови пазари са много 

полезни за стимулирането и развитието икономиката на съответната страна, тъй като 

насочват свободните пари директно към бизнеса, който се нуждае от тях.  

За да може да стимулира създаването на подобна среда е необходима подходяща 

подготовка. Потенциалните инвеститори трябва да бъдат запознати с основни познания 

в областта на финансовите пазари и инструменти и начините на инвестиране на тях. 

Използването на подходящи делови игри и симулации би допринесло за по-активното 

запознаване и утвърждаване на необходимите знания. Прилагането на научените 

знания в разиграването на подходящо организирана делова игра би съчетало успешно 

знанията натрупани с традиционните методи като лекции, упражнения и семинарни 

занятия с динамиката и интеграционния характер на деловата игра. При разиграването 

на деловата игра би могло да се създаде подходяща среда, максимално близка до 

реалната среда в която оперират реални инвеститори. Поемането на съответните роли, 

опериране в реални ситуации, взимането на подходящи решения би допринесло за 

пълноценното възприемане и използване на научения материал по време на 

дисциплините посветени на финансовите пазари и инструменти. 

Като доказателство за ефективността на подхода може да се посочи наличието 

на редица симулатори на финансови пазари предназначени за запознаване на 

потенциалните инвеститори с правилата и особеностите на реални системи за търговия 

с ценни книжа [57], [59], [63], [68]. Трябва да се отбележи обаче, че във всички подобни 

системи все пак се очаква, че бъдещият участник има базови познания по инвестиции, 

има опит с видовете пазари и инструменти, изискванията към участниците и 

нормативната база. Затова е важно потенциалните инвеститори да получат основните 

познания преди да се ориентират към подобни възможности за инвестиране. 

Разработката на специализирани симулатори, даващи необходимите базови 

познания по инвестиране и съобразени с особеностите на българските пазари и 

инструменти би създала подходящ подход за обучение на инвеститори. Тази идея стои 

в основата на създаването на фамилията финансови симулатори FinSim, на базата на 

реални прототипи.  
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4 Разработка на делови игри и симулации  

4.1 Разработка на игри 

Разработката на игри е специфичен дял, който винаги е заемал важно място в 

софтуерната индустрия. Първите модели персонални компютри за домашно ползване, 

като Sinclair, Atari, Commodore, Altair, Apple и др. на практика са системи разработени 

основно за игри. Директната връзка между персоналните компютри и игровите 

програмни продукти от края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век 

възпрепятства началното навлизане на персоналните компютри в бизнес света, тъй като 

се е считало, че те са подходящи само за забавления. От интереса към игрите от 

времето на първите домашни компютри до сега, може да се твърди, че разработката на 

игри е много успешен бизнес, тъй като заема един стабилен дял от софтуерната 

индустрия, който запазва своите позиции през годините.  

Разходите за игри непрекъснато се увеличават. Според данни от отчета на ESA 

за 2015 г. [41], за периода от 2003 г. до 2014 г. разходите за игри са се увеличили повече 

от два пъти от 7 млн. долара на 15,4 млн. долара. Графично представяне на 

информацията може да се види на Фигура  5 Разходи за игри за периода 2003 – 2014 г.. 

Деловите игри и симулации също увеличават трайно своя брой и области на 

приложение през годините. Използването на компютри при деловите игри дава 

сериозен тласък на развитието им и от традиционни области като военното дело се 

пренасят в управлението, медицината, образованието и други, представени в точка 2.3. 

4.2 Изисквания при разработката на делови игри и симулации 

Базирането на деловите игри върху компютърни системи улеснява игровия 

процес и позволява неговото динамизиране. Компютъризацията елиминира 

необходимостта инструкторите и участниците да извършват рутинни действия, като 

позволява бърза обработка на информацията и свежда до минимум възможността за 

допускане на грешки. Допълнителна възможност е автоматичното записване на 

допълнителна полезна информация по време на играта, която може да бъде обработена 

и анализирана по-късно с цел оптимизация на сценариите, коригиране на грешки в 

софтуера или добавяне на нова функционалност. Използването на компютри позволява 

по-качествени анализи на действията на обучаемите на базата на събраната 
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информация и преставянето им в края на играта, както и включването им в изготвяните 

отчети от обучаемите. 

Деловите симулации също имат свои специфични изисквания. Основна цел на 

деловите симулации е запознаване на обучаемите с определени дейности и процеси от 

реални бизнес дейности. Важен момент при тях е акцентирането върху основната 

бизнес идея и важните моменти от дадена дейност. Когато става въпрос за симулация 

на реална компютъризирана система, автоматизираща даден бизнес процес е важно да 

се възпроизведе максимално близко симулираната система не само като  

функционалност, но също така и като потребителски интерфейс. При необходимост е 

възможно да се опрости потребителският интерфейс, за да може да се акцентира върху 

основната идея, без да се усложнява нейното представяне пред обучаемите или пък да 

се губи време и да се отклонява вниманието на обучаемите към незначителни 

подробности. 

Като друго изискване към симулациите може да се посочи това те да бъдат 

максимално „отворени“, за да позволяват бързото им възприемане от обучаемите, а 

също така и да позволяват интегрирането им в делова игра, като по този начин 

допринасят за по-реалистичното представяне на изучаваната среда и проблем и 

повишават образователния ефект. 

Програмните продукти за делови игри и симулации имат свои специфични 

изисквания, свързани с характера на приложението им. Те трябва да се имат пред вид 

при тяхното проектиране и разработка, за да се получи добър продукт. Можем да 

обособим най-общо следните групи изисквания:  

 Основни изисквания 

 Изисквания към сценариите 

 Изисквания към използваните данни 

 Изисквания към дизайна 

 Изизквания към използваните технологии 

 Изисквания към интерфейсите 

 Изисквания по отношение на възможности за интеграция със външни 

среди 
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4.2.1 Основни изисквания 

На базата на проведеното проучване и на натрупаният опит от автора, могат да 

се посочат следните основни изисквания при разработката на делови игри и симулации:  

 Необходимост от създаване на стандартизиран и опростен потребителски 

интерфейс. Потребителите не трябва да губят много време за запознаване 

със възможностите и изискванията на софтуерния продукт. 

 Наличие на детайлно описание на начина на работа със системата, което 

може да бъде разработено като съпътстваща документация на продукта или 

интегрирано в интерфейса на продукта. Разбира се най-добрият вариант 

съчетаването на двата подхода. 

 Осигуряване на възможност за получаване на допълнителна информация, 

както за условията на играта, така и за изискванията към участниците на 

текущия етап от разиграването на играта  

 Възможност за задаване на подходящи сценарии, спомагащи представянето 

на проблемната област 

4.2.2 Изисквания към сценариите  

По отношение на сценариите на образователните игри и симулации, Aldrich [38] 

предлага следните изисквания: 

 Сценариите и ситуациите трябва да бъдат автентични и релевантни 

 Сценариите трябва да проникват в емоциите и да подтикват обучаемите 

към действия 

 Сценариите трябва да осигуряват чувство на неограничени възможности 

 Сценариите трябва да могат да бъдат преигравани 

Сценарият, по който ще протече целият процес, е от особена важност при 

разиграването на дадена делова игра или при провеждането на симулация. За да се 

извлече максимален образователен ефект, сценарият трябва така да е подготвен, че да 

възпроизвежда подходящи различни специфични събития от реалния бизнес живот. 

Важно е програмното осигуряване да позволява промяна на сценария в процеса на 

симулацията или развитието на играта с цел акцентиране на даден процес или проблем. 
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4.2.3 Изисквания към използваните данни 

Както сценарият, така и данните трябва да са подготвени по подходящ начин, за 

да акцентират върху специфични събития от съответната област в процеса на 

разиграване на играта. С добре подготвените данни могат да се илюстрират в рамките 

на образователния процес ситуации, които биха се случили много рядко или в 

продължение на много голям период от време в реалния живот. Подбрани по подходящ 

начин те също могат да допринесат за постигане на висок образователен ефект от 

деловата игра или симулация. Това поставя изисквания към съответното програмно 

осигуряване за наличие на възможност за предварителна подготовка и съхранение на 

различни подходящи набори данни, както и за удобно и бързо зареждане при 

необходимост на  съобразно избрания сценарий. 

4.2.4 Изискване към дизайна 

Добре проектираните делови игри трябва да са интересни и предизвикателни за 

обучаемите, като в същото време е необходимо да изискват прилагането на определено 

знание или умения. Gredler [93] предлага следните пет изисквания към дизайна на 

деловите игри: 

 Победата трябва да е базирана на знания или умения, не на случайни 

фактори 

 Деловата игра трябва да включва важно съдържание, не любопитни 

факти 

 Динамиката на играта трябва да бъде лесно разбираема и интересна за 

участниците, но да не възпрепятства или изкривява обучението 

 Обучаемите не трябва да губят точки за неверни отговори 

 Деловите игри не трябва да са упражнения с нулев резултат (zero-sum) 

4.2.5 Изисквания към използваните технологии 

По отношение на използваните технологии, като важно изискване трябва да се 

посочи да не се използват „тежки“ системи, които изискват специфични условия за 

работа, специализирано оборудване, продължително време за инсталация и подготовка. 

Използването на утвърдени методологии и стандартизирани средства за разработка на 
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софтуер повишават гъвкавостта на крайния продукт. Използваните технологии и 

инструменти не трябва да изискват големи хардуерни ресурси, в това число процесор, 

памет, дисково пространство, комуникационна инфраструктура.  

Използването на технологии с отворен код обикновено отговаря на тези 

изисквания, като на практика почти не се налагат разходи за лицензиране, но от друга 

страна поставят по-високи изисквания към познанията и уменията на екипа, 

разработващ игрите и симулациите. 

Възможно ефективно решение е също разработването на облачно базирани 

системи, които позволяват съчетаване на предимствата на съвременните технологии и 

максимална оптимизация по отношение на разходите. На практика за реализацията на 

делови игри е възможно използването на всички модели за облачни услуги, като най-

подходящият модел според автора е модела „Софтуер като услуга“ или SaaS (Software 

as a Service). Голямото предимство на този модел е, че позволява на инструкторсия 

екип да се концентрира върху подготовката и провеждането на играта в максимална 

степен, като не се налага да инвестира ресурси в подготовката и поддръжката на 

необходимата инфраструктура и програмни продукти. 

4.2.6 Изисквания към интерфейсите 

Деловите игри и симулации трябва да притежават отворени интерфейси, с които 

да могат да се интегрират с други среди. Включването на мултимедийно съдържание 

като текст, графики, снимки, кратки филми, презентации, вестници, телевизионни 

репортажи дава възможност за по-въздействащо представяне на информацията.  

В зависимост от конкретния случай, от насочеността и областта на приложение  

на дадена делова игра мултимедийното съдържание може да бъде включено в самата 

делова игра, но може да бъде и интегрирано от външни източници. Деловите игри 

трябва да позволяват интеграция на различни по характер източници на информация, 

комуникационни инструменти, мултимедийни компоненти и други в обща игрова 

екосистема. Подходящото интегриране на такива специализирани материали спомага за 

по-пълно и непосредствено представяне на отразявания проблем. Наличието на 

отвореност на системата и създаване на възможност за интегриране на различни 

източници на информация и технологии допринасят за максималното приближение до 

реалния свят, където високите технологии бързо се утвърждават и непрекъснато 

увеличават областите на използването им. 
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4.3 Възможности за използване на съвременните технологии 

при деловитете игри и симулации 

Съвременните технологии промениха редица дейности в нашия живот. Тяхното 

проникване във всички области, удобството и богатата функционалност, които носят,  

както и възможността лесно да се интегрират, ги прави още по-широко разпространени 

и използвани от потребителите. Всички тези техни качества ги правят изключително 

подходящи за използване и при подготовката и провеждането на делови игри и 

симулации. Възможността да се интегрират и използват в една игрова среда средства за 

комуникация като електронна поща, чат канали, блогове, SMS съобщения, средства за 

обмен на информация като статични и динамични интернет страници, средства за 

организиране на дискусии като социалните мрежи, може да осигури създаването на 

една напълно реалистична игрова среда, която да е максимално близка до реална 

ситуация.  

Всичко описано по-горе показва ползите, които носи използването на 

съвременните технологии и преди всичко интернет с различните интегрирани 

технологии в него при подготовката и провеждането на деловите игри.  

4.3.1 Интегриране на деловите игри и симулации с интернет 

Интернет промени драстично начина на правене на бизнес. Интернет 

технологиите могат да променят и начина на провеждане на делови игри и симулации. 

Съвременните интернет технологии дават достъп до неизчерпаеми източници на 

информация, дават възможност за осигуряване на пълноценна и интензивна 

комуникация между всички участници, без на практика да се налагат някакви 

допълнителни финансови разходи, освен за достъпа до интернет.  

Интернет вече е дълбоко навлязъл в нашето ежедневие в личен и бизнес аспект. 

Според отчета на The World Bank Group за 2016 г. за един типичен ден през интернет се 

изпращат 207 милиарда електронни писма, провеждат се 152 милиона разговора през 

Skype, изпращат се 4,2 милиарда заявки за търсене към Google, извършват се 36 

милиона покупки от Amazon [94]. На базата на цитираните данни се вижда огромният 

мащаб на проникването на интернет във всекидневието на съвременния човек и 

обосновава използването на интернет базирани инструменти в дадена делова игра като 

напълно естествено за всички участници. 
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Фигура  22 Всекидневна активност в интернет.  

Източник World Bank [94] 

Отвореността на интернет технологиите позволява вграждането им както 

директно в новосъздадени версии, така и относително лесното им интегриране към по-

стари делови игри, за които вече не се разработват или все още не са разработени нови 

версии на софтуера. Нещо повече, често пъти участниците в игрите се самоорганизират 

и установяват комуникация помежду си, като използват вече наложило се решение, 

като електронна поща, системи за обмен на кратки съобщения (chat), социални мрежи. 

Прави впечатление, че предпочитаните средства за комуникации при различните 

възрастови групи се променят много динамично, като на практика всяка възрастова 

група има свой фаворит, който предпочита да използва.   

Като друго предимство при интеграцията с интернет може да се посочи 

възможността за  глобализиране на дадена делова игра, или с други думи възможността 

да се включват географски отдалечени един от друг екипи или формиране на 

мултинационални екипи с географски отдалечени участници в зависимост от 

конкретните цели на деловата игра.  

Като основни направления на използване на интернет базирани инструменти 

можем да посочим осигуряване на информация за деловата игра или симулация, чрез 

създаване и интегриране на специално разработен сайт и използване на подходящи 
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според аудиторията средства за комуникация между участниците, като електронна 

поща, кратки съобщения през социалните мрежи, блогове, форуми и др.  

4.3.1.1 Интернет базирана информация за деловата игра или симулация 

Това направление включва създаване на специализиран интернет сайт с 

информация за деловата игра или симулацията, съдържащ описание, правилата на 

разиграване, цели, начин на организация, описание на начините на комуникация между 

участниците и друга първоначална информация за нови участници. Сайтът също така 

трябва да съдържа и раздел позволяващ използването му и на следващи етапи – по 

време на разиграването и при завършването на играта. Сайтът се организира и 

поддържа от инструкторския екип. 

Използването на специализиран интернет сайт осигурява удобна среда за 

предаване на динамично променяща се информация от екипа инструктури към 

участниците по време на разиграването, в зависимост от следвания сценарий, 

достигнатия етап от разиграването и възникналите събития.  Подобна роля могат да 

играят, както и да допълват специализирания интернет сайт и създадени 

специализирани страници в социалните мрежи. 

Наличието на интернет сайт дава възможност за публикуване на информация и 

след приключване на игровия цикъл, като изготвени отчети или за интегриране на 

разработени или открити ресурси по време играта. Включването на подобни ресурси 

има за цел допълнително мотивиране на участниците, както и повишаване на 

ефективността на образователния процес при бъдещи разигравания. Възможни подобни 

ресурси обикновено са създадени или препоръчани сайтове от участниците в играта, но 

също така могат да бъдат и форуми, блогове и други средства, като представените на 

Фигура  23 Екрани от интернет страници посветени на делови игри.  

4.3.1.2 Интернет базирани комуникации между участниците 

Както беше споменато по-горе интернет дава разнообразни възможности за 

динамична комуникация. Тези възможности допълват интерактивния характер на 

игрите, като ги правят още по-динамични. В различните етапи на играта се налага 

използването на различни форми на комуникация между участниците. Тази 

комуникация може да бъде организирана освен от страна на инструкторския екип към 

обучаемите, така и двупосочно. При двупосочната комуникация може да се използва 
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директен обмен на информация чрез електронна поща, обмен на кратки текстови 

съобщения (chat), гласови съобщения и използване на възможностите на социалните 

мрежи. 

 

Фигура  23 Екрани от интернет страници посветени на делови игри 

Източник: basaga.org [95] 

4.3.1.3 Предимства на интегрирането на интернет базирани технологии 

в сравнение с разработка  на собствени в дадена игра 

Глобалната мрежа вече дълбоко е навлязла в нашето ежедневие в личен и бизнес 

аспект и използването на интернет базирани инструменти в дадена делова игра е 

напълно естествено за всички потенциални участници. Като основно предимство в 

полза на интегриране на интернет базираните технологии вместо разработката и 

вграждането на подобни средства в самата игра може да се посочи факта, че 

обикновено участниците вече използват интернет базираните технологии, които са се 

превърнали в де факто стандарт и имат опит с тях. Съответно използването им спестява 

време и намалява предпоставките за грешки, защото не е необходимо да се отделя 

време за запознаване на участниците с нов инструмент. Същевременно не се налага да 

се добавят допълнителни модули за реализиране на  необходимата допълнителна 

функционалност и да се усложнява потребителският интерфейс и функционалността на 

програмния код на самата игра. 
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Като друго предимство може да се посочи възможността за  глобализиране на 

дадена делова игра, или с други думи възможността да се включват географски 

отдалечени един от друг екипи или формиране на мултинационални екипи с географски 

отдалечени участници в зависимост от конкретните цели на деловата игра.  

4.3.2 Използване на облачни технологии в деловите игри 

Използването на облачните технологии нарастна през последните години, заедно 

с развитието на интернет базираните технологии, новите услуги реализирани върху тях 

и налагащата се тенденция за трансформиране на редица ИТ дейности в подобни 

услуги. Всички компютърни потребители днес и като индивидуални, и като 

корпоративни потребители, на практика използват множество облачно базирани услуги, 

безплатни или платени, понякога дори и без да го осъзнават. Като примери за подобни 

услуги могат да се посочат електронна поща, дисково пространство за съхранение на 

информация, достъп до социални мрежи, услуги по актуализации на антивирусни 

системи, актуализации на операционни системи и програмни продукти и др. Общото в 

случая е, че всички подобни услуги се получават от специализирани системи базирани 

някъде в интернет или казано с други думи в „облака“. 

4.3.2.1 Характерни черти на облачните технологии 

Като основни характерни черти на облачно базираните технологии спрямо 

традиционния начин на организация и използване на информационните ресурси можем 

да посочим преди всичко фокуса върху услугите. От облака получаваме услуга, която в 

общия случай, заменя дадена дейност и ни освобождава от необходимостта от 

осигуряване на необходимия хардуер, софтуер и квалифицирани специалисти, като 

същевременно прехвърля дейностите и рисковете свързани с осигуряването на 

наличността на услугата на трета страна, а именно доставчика на облачната услуга.  

Следствие от трансформацията на дейността в услуга е възможността за 

осигуряване на бърза скалируемост на услугата. При необходимост от допълнителни 

ресурси по отношение на използваната услуга е възможно поръчването им в реално 

време. Не е необходимо да се доставя, инсталира и конфигурира хардуер или софтуер. 

Разширяването на поръчката е свързано само с актуализация на дължимата сума към 

доставчика на услугата. 
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Лесната резервируемост на услугите и гарантиране на тяхната висока наличност 

е също следствие от използването на облачно базираните услуги. Самият факт, че 

услугата се предлага някъде от облака предполага възможността лесно да бъде 

променена точката на предлагане, при това напълно прозрачно за потребителя. 

Облачните технологии позволяват гъвкаво резервиране, на различни сайтове, 

включително и значително отдалечени географски, включително на различни 

континенти. включително и без да се прекъсва услугата.  

Възможността за лесна резервируемост на облачните услуги ги прави много 

атрактивни за бизнес цели. Използването на възможностите на виртуализационни 

технологии при осигуряването на облачно базираните услуги прави резервирането на 

услугите рутинна задача. От гледна точка на потребителя, осигуряване на резервиране 

на ползвана от него услуга се свежда до промяна във финансовите параметри на 

услугата. Осигуряването на резервно оборудване, резервни копия на данни, планове за 

превключване на основна и резервна среда остават в миналото. Съвременните облачни 

технологии позволяват лесното резервиране на услуги, данни и др. включително и на 

големи разстояния. Всичко това дава възможност на облачно базираните технологии за  

гарантиране на висока наличност на услугата, при това на съвсем приемлива цена за 

потребителя.  

4.3.2.2 Предимства на облачните технологии при реализация на делови 

игри и симулации 

Редица предимства свързани с естеството на облачните технологии, по 

отношение на използваното оборудване, по отношение на предимствата които има 

както за преподавателите, така и за обучаваните студенти. Не бива да се пренебрегват 

също и предимствата по отношение на сигурността, свързани с възможностите за 

гарантиране на наличността на услугата и цялостността на данните. 

4.3.2.3 Предимства на облачните услуги при деловите игри и симулации по 

отношение на необходимите инвестиции 

Голямо предимство на облачно базираните технологии е, че те са ценово 

ефективен подход. Те дават възможност на потребителите да заплатят само за обема на 

необходимия ресурс за времето на неговото използване. Не са необходими 

първоначални инвестиции в оборудване, не е необходимо инвестиране в резервно 
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оборудване, не е необходимо осигуряването на резерви в случай на голямо натоварване 

на системите. Необходимите средства са пропорционални на развитието на бизнеса. 

При необходимост потреблението може лесно да бъде увеличено или намалено точно с 

колкото е необходимо, като съответно и заплащането се променя. 

Използването на облачни услуги при деловите игри и симулации дава 

възможност да се използват предимствата на възможно най-добрите съвременни 

технологии на приемлива цена. На практика не се изискват почти никакви начални 

инвестиции, освен разбира се за осигуряване на клиентски устройства. Не е необходимо 

използването на специализирани устройства, достъпът се организира от стандартни 

устройства. Необходимите финансови разходи са равни на цената на използваната 

облачна услуга.  

Позволява също така лесно интегриране при необходимост с други интернет и 

облачно базирани ресурси, което води до повишаване на ефективността на 

образователния процес. 

4.3.2.4 Предимства по отношение на използваното оборудване 

В зависимост от конкретните случаи, при използване на облачно базирани 

делови игри не е необходимо осигуряване на специално оборудване, сървъри, 

компютърни зали, отделни компютри както за провеждането на самата игра, така и да 

бъде в помощ на участниците в нея. Не се налагат инвестиции от време и хора които 

предварително да подготвят оборудването за използване в играта. Не се налага да се 

извършват дейности по инсталиране, конфигуриране и администриране на 

специализиран софтуер и компютри. Достатъчно е осигуряване на достъп до интернет и 

подходящи клиентски устройства за използване на облачно базирания софтуер, както за 

преподавателите, така и за обучаваните.  

За целта обикновено напълно достатъчни са всякакви съвременни персонални 

преносими устройства – лаптопи, нетбуци, таблети, телефони. Напълно приложим в 

случая е и набралият популярност през последните години подход „Донеси своето 

устройство“ (Bring Your Own Device – BYOD). Основното предимство на подхода 

BYOD е, че всеки потребител използва свое устройство, което познава добре, 

разработил е необходимите умения, за да го използва и освен това има пълни 

администраторски права върху него в случай, че все пак се наложат някакви 

инсталации или преконфигурации.  
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Тъй като не се налага специална подготовка (конфигуриране и инсталиране) на 

оборудване, защото облачно базираната игра се използва като услуга върху стандартни 

потребителски устройства, при евентуален проблем с дадено устройство, то може бързо 

да бъде заменено с ново, без да се прекъсва играта, да се губи време и демотивират 

участниците.  

4.3.2.5 Предимства за преподавателският екип 

Облачно базираните делови игри носят редица предимства за преподавателския 

екип, организиращ играта. За разлика от организацията на традиционните делови игри, 

при облачно базираните преподавателският екип има по-голяма възможност да се 

концентрира върху организацията на деловата  игра. Не се налага да се занимава със 

странични въпроси като осигуряване, подготовка и проверка на компютърно 

оборудване, обучаване на студентите за работа с него, инструктиране за използването 

му в деловата игра, отстраняване на възникнали проблеми и др.  

Използването на облачни технологии дава възможност за включванена 

участници, които се намират на географски отдалечени локации, за които е трудно или 

много скъпо да се съберат на едно място за провеждане на делова игра. Дава 

възможност и за гъвкаво формиране на екипите, според поставените цели, за 

максимизиране на образователния ефект. Като например  на географски принцип или 

по специалности. 

4.3.2.6 Предимства за студентите 

Като основно предимство за обучаваните студенти при използване на облачно 

базирани делови игри може да се посочи възможността за неограничен достъп до 

ресурсите на играта. Поради лесния достъп през интернет до облачно базираните 

ресурси, достъпът до игровите ресурси може да бъде неограничен по време. Той може 

да бъде осигурен както преди стартирането на играта, за запознаване с регламента, 

начина на работа, условията на играта така и по време на разиграването и след 

приключване на игровия цикъл 

Достъпът до облачно базирана делова игра премахва и ограниченията и по 

отношение на географското разположение на участниците. Както беше посочено в 

точка 4.3.2.5, използването на тези технологии позволяват в деловата игра да могат да 

се включват географски отдалечени участници. 
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4.3.2.7 Предимства по отношение на сигурността 

Поради характера на използваните технологии, облачните услуги дават добри 

показатели по отношение на на сигурността. От трите класически компонента на 

сигурността по модела CIA (Confidentiality, Integrity and Availability), облачно 

базираните услуги гарантират високо ниво на цялостност на данните и имат много 

добри показатели по отношение на наличността на услугата, като е сравнително лесно 

осигуряването на по-високо ниво на наличност на услугата при необходимост, което 

може да се окаже много важно условие за периода на разиграване. 

4.3.2.8 Недостатъци спрямо традиционния начин на организация на 

инфраструктурата 

Облачните технологии предлагат много добри възможности по отношение на 

наличността на услугата и цялостността на данните. Като основен недостатък на 

облачно базираните услуги може да се посочат въпросите засягащи сигурността на 

информацията и по-специално конфиденциалността. 

Въпреки наличието на подходящи технологии за гарантиране на 

конфиденциалността на информацията, когато нямаме контрол върху информационната 

инфраструктура, ние не можем да сме сигурни за това как се съхраняват нашите данни 

и кой би могъл има достъп до тях.  

По отношение на описаните проблеми с конфиденциалността на информацията, 

може да се отбележи, че при деловите игри въпросите не стоят така остро както при 

повечето от останалите бизнес приложения, като например при финансови приложения, 

здравни системи, системи съхраняващи лични данни и др. На практика 

конфиденциалността на информацията, доколкото е необходима, се изисква по 

отношение на информацията свързана с решенията на обучаемите. Можем да обобщим, 

че играта като услуга или Game as a Service (GaaS),  има своето място в образователния 

процес или казано с други думи, техническите възможности, предоставени от 

облачните технологии, успешно се съчетават с предимствата на деловите игри и 

симулации, като активни методи за обучение. 
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4.4 Деловата игра като екосистема от софтуерни 

инструменти, услуги и платформи 

С развитието на технологиите изискванията към съвременните делови игри 

непрекъснато се повишават. От началото на 90-те години компютърните конфигурации 

предлагат необходимите ресурси за създаване на напълно реалистичен интерфейс на 

игровите среди. Интегрирането на мултимедийна и хипермедийна среда предлага 

редица предимства [96], като: 

 Възможността да постави обучаемите в контекстно-богата среда 

 Увеличаване на степента на възприемане поради комбинацията на текст, 

графика и видео 

 Възможността за навигиране в комплексно хиперпространство 

 Засилване на мотивацията поради присъщите аспекти на използването на 

различните медии 

Играещите екипи се поставят в симулация на реална бизнес среда и трябва да 

взимат решения при условия, максимално близки до реалните. За да бъде осигурено 

това изискване, съвременните игри трябва да са създадени като отворени системи, 

които да позволяват интегриране на различни източници на информация по време на 

игровия процес. Също така трябва да позволяват интегриране на мултимедийно 

съдържание, за по-пълно и непосредствено представяне на отразяваната тема, както и 

на средства за комуникация, за осигуряване на динамичния и интерактивен характер на 

деловите игри. 

Възможни са два подхода за реализация на посочените изисквания: 

 създаване на делови игри, в които са включени необходимите технологии 

и инструменти като част или модули от програмния продукт  

 създаване на игрова среда, в която са интегрирани необходимите 

технологии и инструменти на принципа на софтуерните екосистеми. 

Като предимства на първия подход може да се посочи създаването на една обща 

система, наличие на еднотипен интерфейс, а като недостатъци – усложняване и 

оскъпяване на софтуера, по-бавното интегриране на все по-динамично променящите се 

технологии, необходимост от повече време за запознаване на екипите с представените 
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средства, възможност за допускане на повече грешки при използване на по-сложен 

софтуер. 

Сред предимствата на втория подход могат да се посочат наличие на по-гъвкава 

среда, възможност за бързо интегриране или изключване на различни инструменти и 

технологии в зависимост от възникналата необходимост, работа с познати за 

обучаемите услуги и интерфейси, а като недостатъци необходимост от интеграция на 

различни компоненти от различни производители в обща екосистема, която може да 

постави по-високи изисквания към инструкторския екип. 

Подхода на създаване на игрова екосистема може да бъде реализиран с 

интегрирането в игровия процес на средства, технологии и услуги, които не са налични 

в игровия софтуер, но са полезни и необходими за провеждането на самата игра. 

Съвременните отворени технологии осигуряват редица полезни възможности, като 

позволяват лесна интеграция на различни видове системи и услуги, включително и 

облачно базирани. Използването на облачни услуги при деловите игри дава възможност 

да се използват предимствата на възможно най-добрите съвременни технологии на 

приемлива цена. Това от своя страна позволява използването на игрова среда, която 

прави деловата игра по-близка до реалната практика.  

4.4.1 Софтуерни екосистеми 

Софтуерните екосистеми са естествено продължение на идеята за отворените 

системи от 70-те и 80-те години на миналия век, трансформирана през софтуерните 

продуктови линии на големите софтуерни компании през 90-те, до развитите 

софтуерни екосистеми в наши дни. Докато в началния етап основният проблем е 

осигуряване на възможност за комуникация между системите, впоследствие усилията 

се трансформират в осигуряване на развита софтуерна среда, базирана върху дадена 

операционна система или ориентирана около дадено приложение. Web 2.0 

технологиите дадоха нов тласък на развитието на софтуера и формирането на 

софтуерните екосистеми, излизащи извън рамките на дадена операционна система или 

приложение. Докато в миналото на софтуерното инженерство софтуерният продукт 

беше резултатът от усилията на независим доставчик на софтуер, то в днешно време 

голяма част от модерния софтуер се базира на компоненти или инфрастурктура 

разработени от независими производители или доставчици на отворени системи [97], 

[98], [99]. Нараства акцентът върху свързаността и зависимостта на взаимоотношенията 
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между компаните и техните продукти, като в много от случаите иновациите не 

възникват вътре в дадена организация, а по-скоро са колективни иновации на различни 

играчи [100]. Терминът софтуерна екосистема отразява организацията на софтуерните 

производители, независимите разработчици, доставчици и потребители в обща 

система [101].  

Взаимоотношението между разработващите софтуер фирми и предоставящите 

услуги компании преобразува полето на софтуерните продукти в софтуерна екосистема, 

където доставчиците и купувачите на софтуерни продукти, компоненти и технологии 

заедно създават конкурентна стойност. Може да се каже, че успехът на софтуерните 

компании вече не зависи само от качеството на разработените продукти, но също и от 

начина, по който те управляват взаимоотношенията си [102], [103], [104].  

Съществуват различни дефиниции, дадени от различни автори за софтуерни 

екосистеми. Kittlaus и Clough [105] дефинират софтуерната екосистема като 

неформална мрежа от независими единици, които имат положително влияние върху 

икономическия успех на софтуерния продукт и печелят от него. Bosh дефинира 

софтуерната екосистема като съвкупност от софтуерни решения, които подпомагат, 

поддържат и автоматизират дейностите и операциите, извършвани от действащите лица 

в свързаната социална или бизнес екосистема и организациите, предоставящи тези 

решения [101]. Разработчиците на софтуер и собствениците на софтуерни платформи 

функционират в мрежа от действащи лица, имащи отношение към техния бизнес [106] 

[107]. Jansen, Finkelshtein и Brinkkemper дават дефиниция [108], която е най-близко до 

виждането на автора, а именно софтуерна екосистема е „множество от действащи лица 

функциониращи като едно цяло, взаимодействащи със споделените услуги и софтуерни 

продукти, заедно с взаимоотношенията между тях. Тези взаимоотношения често не са 

обвързани с обща технологична платформа или област и си взаимодействат чрез обмен 

на информация, ресурси и артефакти“ [109]. 

В такъв тип екосистема, обикновено големият доставчик на софтуер или 

платформа играе ролята на оркестратор на софтуерната екосистема [109]. На практика 

софтуерната екосистема се състои от множество софтуерни решения които подпомагат, 

поддържат и автоматизират дейностите и операциите извършвани от  действащите лица 

в свързаната социална или бизнес екосистема и организациите, предоставящи тези 

решение [101].  
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Действащите лица в една игрова екосистема са преподавателски екип в ролята 

на интегратор и оркестратор на системата, който заедно с обучаваните екипи се явяват 

като потребители на системата и от друга страна, различни независими производители 

на софтуер, в качеството на разработчици и доставчици на различни продукти и услуги, 

като игрови софтуер, мултимедийни образователни продукти, комуникационни услуги 

и др.  

4.4.2 Предимства при използване на подхода на софтуерните 

екосистеми при деловите игри и симулации 

Като предимства на подхода и интегрирането на популярни съвременни 

инструменти и услуги в обща игрова екосистема могат да бъдат посочени следните 

обстоятелства: 

 Обикновено участниците вече използват съвременните технологии и 

имат опит с тях 

 Не е необходимо да се отделя време за запознаване с нова среда или нов 

инструмент 

 Не е необходимо да се инвестират ресурси и време за добавяне на 

функция, която може да се интегрира веднага 

 Възможно е използването на делови игри и симулации, за които все още 

не са създадени, не се налага да бъдат създавани или няма да бъдат 

създавани съвременни версии в симулация на съвременна и динамична 

бизнес обстановка 

 По-реалистично изживяване при участието в делови игри и симулации на 

участниците, тъй като интегрираните технологии вече дълбоко са 

навлезли в ежедневието им и използването им е напълно естествено за 

всички потенциални участници 

4.5 Съображения при вземането на решения за интеграция на 

различните инструменти 

Винаги трябва да се търси необходимия баланс при разработката и 

интегрирането подобни инструменти, за да не се превръща използването им в самоцел, 
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който да отклонява  акцента от дейностите в деловата игра [110]. Основен критерий, 

който трябва да се спазва е осигуряването на възможност за бързо навлизане на 

обучаемите в проблема, като освен това: 

 Не трябва да се губи излишно време за запознаване на обучаемите с 

използвания софтуер 

 Не трябва да се инвестират и много усилия в интегриране на външни 

ресурси, ако това няма да допринесе за развитието на играта 

4.5.1 Използване на подхода на софтуерните екосистеми за създване 

на игрова екосистема  

По време на делова игра обучаемите се поставят в поредица от конкретни 

стопански ситуации, които ги стимулират към активни самостоятелни действия. По 

такъв начин в учебната работа от една страна, се въвеждат елементи на 

изследователската дейност, а от друга - тя по-тясно се свързва с практиката. За 

обучавания играта се превръща в своеобразна „опитна установка“, работата с която 

изисква от него определен обем знания и води до формиране на определени умения. 

Създават се умения за разработка и вземане на решения, насочени към определени цели 

и съобразени с динамично изменящата се обстановка и действието на случайни 

фактори [108]. 

Гъвкавостта и богатата функционалност, както и възможността лесно да се 

интегрират прави съвременните технологии още по-широко разпространени и 

използвани от потребителите. Всички тези техни качества ги правят изключително 

подходящи за използване и при подготовката и провеждането на делови игри. 

Възможността да се интегрират и използват в една игрова обстановка средства за обмен 

на информация като статични и динамични интернет страници, мултимедийни 

материали и презентации, средства за организиране на дискусии като социални мрежи 

и блогове, средства за комуникация като електронна поща, чат канали, SMS съобщения, 

може да осигури създаването на една изключително динамична и напълно реалистична 

игрова среда, която да е максимално близка до реална ситуация и на практика формира 

функционална и завършена игрова екосистема.  

През последните години сме свидетели на непрекъснато развитие на 

използваните средства за обмен на информация и комуникация. Ако преди години 



Делови игри и симулации в обучението  Дисертационен труд 

100 

основни инструменти бяха електронната поща и статични интернет страници, те бяха 

поетапно допълвани или заменяни с форуми, блогове, социални мрежи. При 

използването на описаните технологии през годините се забелязва тенденцията, всяка 

генерация играещи да използва препочитани средства и инструменти, с които е 

израснала и предпочита да използва в ежедневната си дейност, а също и при деловите 

игри. 

 

Фигура  24 Пример за игрова екосистема 

Създадена от автора 

Една игрова екосистема, формирана по описания по-горе начин предлага 

завършен набор от функции, базирани на различни отворени технологии, формирани 

като интегриран краен продукт. Продукт, който позволява създаване на динамично 

съдържание и преживяване при провеждането на делова игра. Продукт, който повишава 

качеството на игровия процес по време на всички етапи от провеждането на играта, 

като и удовлетворението от играта и постигнатите резултати.  

4.6 Изводи 

Разработката на делови игри и симулации е строго специфична област от 

разработката на програмни продукти. В зависимост от предметната област, изучаваната 

материя и мащаба на играта, изискванията към използваните технологии и инструменти 

могат да се променят. Като цяло няма готова рецепта или алгоритъм за създаване на 
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успешна игра. При всеки отделен случай трябва да се търси необходимият баланс при 

разработката и интегриране на необходимите инструменти, за да не се превръща 

използването им в самоцел. Основен критерий при избора на технологии и 

инструменти трябва да бъде осигуряването на възможност за бързо навлизане на 

обучаемите в разглеждания проблем, като не трябва да се губи излишно време за 

запознаване с използвания софтуер. Не трябва да се инвестират и много ресурси в 

интегрирането на външни ресурси, ако това няма да допринесе за повишаване на 

качеството на процеса и образователния ефект. Трябва да се има пред вид, че поради 

динамичния характер на деловите игри често пъти всяка грешка,  забавяне, неяснота 

или колебание може да доведе до нарушаване на ритъма на деловата игра, 

демотивиране на участниците и непостигане на очакваните резултати. 
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5 Анализ на резултатите от проведени изследвания 

В рамките на настоящата работа са проведени изследвания за отношението на 

обучаеми към използването на делови игри в обучението и за инвестиционното 

поведение на индивидуалните участници в пазара на държавни ценни книжа (ДЦК). 

5.1 Изследване относно използването на деловите игри в 

обучението 

Целта на изследването е да се установи отношението на различни групи  

студенти, с опит и без опит в деловите игри, към обучението чрез делови игри. 

Изследването се базира на провеждане на анкета за набиране на информация. 

5.1.1 Постановка на изследването 

За целите на изследването са проведени анкети от автора сред студенти от 

„Център по икономически и управленски науки“ на Бургаския свободен университет 

относно използването на делови игри в обучението. Анкетирани са представители на 

две групи, а именно студенти-бакалаври изучаващи дисциплината „Делови игри в 

управлението“, които не са участвали до момента на провеждане на изследването в 

делови игри, и студенти-магистри изучаващи дисциплината „Управленски игри и 

симулации“, които имат опит в обучение с делови игри. На двете групи анкетирани 

студенти са зададени едни и същи въпроси по два пъти, преди започването и след 

приключването на делова игра. Основната задача на изследването е да се изследва 

отношението на обучаеми с различен опит към обучението с делови игри. 

5.1.2 Емпирична база 

За целите на изследването е използвана емпирична база от данни, получена от 

отговорите на анкетирани общо 1093 участника в делови игри, от които 564 бакалаври 

и 529 магистри. На различните етапи се отговорили различен брой анкетирани, като за 

съпоставимост на резултатите отговорите са представени в проценти. Преди започване 

на играта са отговорили 564 бакалаври и 529 магистри. След приключване на играта са 

отговорили съответно 533 бакалаври и 327 магистри. 

Въпросите и отговорите на студентите бакалаври са представени като стойности 

в проценти в Таблица 3 Резултати от проведена анкета със студенти бакалаври за 
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използването на делови игри в обучението и графично на фигури от Фигура  25 до 

Фигура  28. Въпросите и отговорите на студентите магистри са представени в Таблица 

4 Резултати от проведена анкета със студенти - магистри за използване на делови игри 

в обучението и графично на фигури от Фигура  29 до Фигура  32.  

За обработка и анализиране на резултатите от изследването е използван 

Microsoft Excel. 

5.1.3 Формат на изследването 

Въпросите от анкетите са съставени за целите на изследването. Насочеността на 

въпросите е към получаване на оценка от страна на обучаеми с различен опит за 

използване на както на делови игри в обучението като цяло, така и за основните им 

елементи като наличие на конкурентен елемент, работа в екип и публично обсъждане 

на резултатите. На анкетираните са зададени следните четири въпроса: 

Въпрос номер 1 -„По сравнение с известните методи на обучение,  методът на 

деловите игри ми хареса/не ми хареса“  

Въпрос номер 2 - „Наличието на конкурентен елемент в деловите игри ми 

харесва/не ми харесва” 

Въпрос номер 3 - „Работата в екип ми харесва/не ми харесва” 

Въпрос номер 4 - „Публичното обсъждане ми харесва/не ми харесва” 

За отговор на поставените въпроси е предложена скала от седем възможни 

отговора „Изобщо не ми харесва“, „Не ми харесва“, „По-скоро не ми хареса“, 

„Неутрално“, „По-скоро ми хареса“, „Харесва ми“ и „Харесва ми много“. На всеки от 

зададените въпроси, обучаемите трябва да отговорят с един от посочените отговори. 

5.1.4 Резултати от изследване, проведено сред студенти - бакалаври 

С отговорите на първия въпрос, от всички анкетирани бакалаври преди играта 

69,8 % са оценили положително използването на игрите, 18,8 % отрицателно и 11,4 % 

са с неутрално мнение. При отговорите след приключването на играта процентите на 

одобрение са нараснали на 82,4 %, на неодобрение са намалели на 15,8 %, като най-

сериозна е промяната на отговорилите с неутрално мнение от 11,4 % на 1,9 %.  
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    СКАЛА 

Въпроси   
изобщо 
не ми 
хареса 

не ми 
хареса 

по-
скоро 
не ми 
хареса 

неутра
лно 

по-
скоро 

ми 
хареса 

хареса 
ми 

хареса 
ми 

много 

1. По сравнение с 
известните методи на 
обучение,  методът на 
деловите игри: 

преди 
играта 

2,0% 5,0% 11,8% 11,4% 22,4% 31,1% 16,3% 

след 
играта 

1,9% 5,8% 8,1% 1,9% 22,6% 36,8% 22,8% 

2. Наличието на 
конкурентен елемент в 
деловите игри: 

преди 
играта 

0,7% 4,8% 5,1% 8,3% 21,6% 36,9% 22,5% 

след 
играта 

1,1% 3,0% 3,0% 2,8% 18,8% 41,8% 29,5% 

3. Работата в екип: преди 
играта 

8,8% 7,7% 5,7% 9,3% 14,6% 26,4% 27,5% 

след 
играта 

9,6% 7,1% 7,7% 4,9% 13,9% 27,4% 29,3% 

4. Публичното 
обсъждане: 

преди 
играта 

7,6% 11,0% 10,3% 17,0% 15,5% 24,5% 14,1% 

след 
играта 5,5% 7,4% 10,8% 10,6% 21,1% 26,0% 18,4% 

Таблица 3 Резултати от проведена анкета със студенти бакалаври за използването 

на делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

Прави впечатление, че след провеждането на играта има значително нарастване 

на крайните отговори „хареса ми“ и „много ми хареса“, като повишаването на 

одобрението е основно за сметка на силно намаление на неутралните мнения и като 

цяло намаление на отрицателните отговори, основно в категорията „по-скоро не ми 

хареса“. В крайните негативни оценки „изобщо не ми хареса“ и „не ми хареса“ след 

провеждането на играта има незначителна промяна в двете посоки, като на практика 

може да се счита, че участието в играта не е повлияло на мнението на анкетираните. 

При отговора на втория въпрос „Наличието на конкурентен елемент в деловите 

игри ми харесва/не ми харесва”, показан на Фигура  26, от всички анкетирани 

бакалаври преди играта имаме 81 % одобрение на наличието на конкурентен елемент в 

деловите игри, относително нисък процент неутрални мнения от 8,3 % и неодобрение 

10,6 %. При отговорите след приключването на играта процентите на одобрение са 

нараснали от 81 % на 90,1 %, на неутралните мнения са намалели от 8,3 % на 2,8 %, а 

неодобрението е намаляло от 10,6 % на 7,1 %. След провеждането на играта имаме 
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отново повишаване на одобрението, основно за сметка на силно намаление на 

неутралните мнения и като цяло намаление на отрицателните отговори.  

 

Фигура  25 Резултати от проведена анкета със студенти -бакалаври за използване на 

делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

При анализа на резултатите се вижда, че след провеждането на играта отново 

има значително нарастване на крайните отговори „хареса ми“ и „много ми хареса“, като 

повишаването на одобрението е основно за сметка на силно намаление на неутралните 

мнения, и намаление на умерените отрицателни (без крайния „изобщо не ми хареса“) и 

положителни отговори („по-скоро ми хареса“). В крайната негативна оценка „изобщо 

не ми хареса“ след провеждането на играта има незначителна промяна в посока 

увеличаване, като на практика може да се счита, че участието в играта не е повлияло на 

мнението на анкетираните 

При отговора на третия въпрос „Работата в екип ми харесва/не ми харесва”, 

показан на Фигура  27, от всички анкетирани бакалаври, преди играта имаме 55,5 % 

одобрение на наличието на екипна работа в деловите игри, относително нисък процент 

неутрални мнения от 9,3 % и неодобрение 22,2 %. При подадените отговори след 

приключването на играта, процентите на одобрение отново са нараснали значително от 
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55,5 % на 70,6 %, на неутралните мнения са намалели от 9,3 % на 4,9 %, но имаме и 

незначително увеличение на неодобрението на груповата работа от 22,2 % на 24,4 %. 

След провеждането на играта имаме отново повишаване на одобрението, основно за 

сметка на намаление на неутралните мнения, но имаме и минимално увеличаване като 

цяло на отрицателните отговори. 

 

Фигура  26 Резултати от проведена анкета със студенти – бакалаври за използване 

на делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

Прави впечатление, че след провеждането на играта няма значителни разлики в 

отговорите на въпросите в сравнение с дадените отговори преди провеждането на 

играта. Единствено изключение са неутралните отговори, където имаме намаление с 4,4 

пункта, което се е преляло основно в крайните положителни отговори „хареса ми“ и 

„хареса ми много“. Незначителната промяна в отговорите след провеждането на играта 

показва, че обучаемите имат опит в груповата работа и участието в играта не е  

повлияло на мнението им. 

При отговора на четвъртия въпрос „Публичното обсъждане ми харесва/не ми 

харесва”, показан на Фигура  28, от всички анкетирани бакалаври преди играта имаме 

54,1 % одобрение на публичното обсъждане в края на деловата игра, неутрални мнения 

от 17 % и неодобрение от 28,9 %. При подадените отговори след приключването на 

играта, процентите на одобрение отново са нараснали от 54,1 % на 65,5 %, на 
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неутралните мнения са намалели от 17 % на 10,6 %, а неодобрението е намаляло от от 

28,9 % на 23,7 %. След провеждането на играта имаме отново повишаване на 

одобрението за сметка на намаление на неутралните и отрицателните мнения. 

 

Фигура  27 Резултати от проведена анкета със студенти - бакалаври за използване на 

делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

При анализа на резултатите се вижда, че имаме разлики почти във всички 

отговори след играта в сравнение с отговорите от началото на играта. Това показва, че 

подхода на публичното обсъждане и анализ на играта не са били познати на обучаемите, 

но са получили тяхното одобрение, тъй като като цяло в подадените отговори след 

провеждането на играта имаме нарастване на положителните оценки и намаляване на 

отрицателните и неутралните оценки. 

На базата на получените отговори от групата на бакалаврите можем да обобщим, 

че оценката за деловите игри като образователен метод е много висока. Над 80 % от 

анкетираните са дали положителна оценка на метода преди провеждането на деловата 

игра, като процентът на одобрение се е повишил на 90,1 % при отговорите подадени 

след края на играта. Високи са дадените оценки, както преди играта, така и след играта, 

на анкетираните и за останалите основни компоненти на игровия подход като 

наличието на конкурентен елемент, работа в екип и публично обсъждане на 
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разиграването и резултатите от деловата игра. Като цяло при отговорите, подадени след 

провеждането на деловата игра одобрението за деловите игри нараства, а неутралните и 

негативните отговори намаляват. Единствено изключение наблюдаваме при отговорите 

за оценката на работата в екип, където имаме съвсем слабо нарастване на 

неодобрението след края на играта от 22,2 % на 24,4 %, но в същевременно неутралните 

мнения намаляват от 9,3 % на 4,9 %, а одобрението по същия показател има сериозно 

нарастване от 55,5 % на 70,6 %. 

 

Фигура  28 Резултати от проведена анкета със студенти - бакалаври за използване на 

делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

Всичко това ни дава основание да смятаме, че деловите игри се приемат много 

добре от страна на обучаемите, дори и когато те нямат опит в използването им, като 

високите им начални очаквания се затвърждават и дори нарастват още повече след 

провеждането на деловата игра. 

5.1.5 Резултати от проучване, проведено сред студенти - магистри 

Същите въпроси са зададени и на студенти магистри, които са участвали в комплексна 

делова игра и имат вече изградена нагласа по отношение на деловите игри. С 

отговорите на първия въпрос „По сравнение с известните методи на обучение,  методът 

на деловите игри ми хареса/не ми хареса“ показан на Фигура  29, от всички анкетирани 
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магистри преди играта 72 % са оценили положително използването на игрите, 22 % 

отрицателно и 6,1 % са с неутрално мнение.  

    СКАЛА 

Въпроси   
изобщо 
не ми 
хареса 

не ми 
хареса 

по-
скоро 
не ми 
хареса 

неутра
лно 

по-
скоро 

ми 
хареса 

хареса 
ми 

хареса 
ми 

много 

1. По сравнение с 
известните методи на 
обучение,  методът на 
деловите игри: 

преди 
играта 

4,9% 8,0% 9,1% 6,1% 21,2% 29,0% 21,8% 

след 
играта 

5,6% 8,8% 7,2% 4,7% 16,3% 31,6% 25,9% 

2. Наличието на 
конкурентен елемент в 
деловите игри: 

преди 
играта 

2,1% 9,3% 8,3% 5,3% 19,4% 31,7% 23,9% 

след 
играта 

5,5% 8,0% 6,4% 3,4% 13,5% 34,9% 28,4% 

3. Работата в екип: преди 
играта 

9,1% 9,6% 6,8% 6,2% 14,2% 25,3% 28,7% 

след 
играта 

11,7% 8,6% 7,1% 6,7% 16,0% 24,2% 25,8% 

4. Публичното 
обсъждане: 

преди 
играта 

9,7% 11,8% 11,0% 8,4% 16,6% 26,7% 15,8% 

след 
играта 11,5% 8,7% 11,5% 10,0% 14,3% 22,4% 21,5% 

Таблица 4 Резултати от проведена анкета със студенти - магистри за използване на 

делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

При отговорите след приключването на играта процентите на одобрение са 

нараснали на 73,8 %, процентите на неодобрение и неутралните отговори са намалели 

съответно на 21,6 % и на 4,7 %. След провеждането на играта имаме слабо повишаване 

на процентите на одобрението на метода на деловите игри и слабо намаление на 

неодобрението и на неутралните мнения за метода. 

Прави впечатление, че след провеждането на играта има относително малки 

разлики в оценките в сравнение с резултатипте от преди провеждането на играта. 

Малките разлики в отговорите се дължат на наличния опит на магистрите с 

използването на делови игри. Като цяло методът на деловите игри е отново оценен 

високо, от обучаемите.  

При отговора на втория въпрос „Наличието на конкурентен елемент в деловите 

игри ми харесва/не ми харесва”, показан на Фигура  30, от всички анкетирани магистри 

преди играта имаме 75 % одобрение на наличието на конкурентен елемент в деловите 
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игри, относително нисък процент неутрални мнения от 5,3 % и неодобрение 19,7 %. 

При отговорите след приключването на играта процентите на одобрение са нараснали 

съвсем слабо от 75 % на 76,8 %, на неутралните мнения са намалели от 5,3 % на 3,4 %, а 

неодобрението е незначително се е увеличило от 19,7 % на 19,9 %.  

 

 

Фигура  29 Резултати от проведена анкета със студенти - магистри за използване на 

делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

След провеждането на играта имаме отново повишаване, макар и слабо на 

одобрението и намаляване на неутралните мнения, но имаме и повишаване на 

неодобрението. Одобрението на наличие на конкурентен елемент в деловите игри има 

минимално нарастване след приключването на играта, което се дължи главно на 

преливане на мнения към крайните оценки „хареса ми“ и „хареса ми много“. Имаме и 

нарастване на крайните негативни оценки „изобщо не ми хареса“ след провеждането на 

играта, основно за сметка на по-неутралните отрицателни отговори на анкетираните. 

Като цяло обаче наличието на конкурентен елемент при деловите игри се оценява 

положително от значителна част - над 75 % от анкетираните, докато неодобрението е 

едва под 20 %.  
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При отговора на третия въпрос „Работата в екип ми харесва/не ми харесва”, 

показан на Фигура  31, от всички анкетирани магистри преди играта имаме 68,2 % 

одобрение на наличието на екипна работа в деловите игри, нисък процент неутрални 

мнения от 6,2 % и неодобрение 25,5 %. При подадените отговори след приключването 

на играта, процентите на одобрение са намалели незначително от 68,2 % на 66 %, на 

неутралните мнения са се увеличили от 6,2 % на 6,7 %, но имаме и незначително 

увеличение на неодобрението на груповата работа от 25,5 % на 27,4 %. След 

провеждането на играта имаме слабо намаляване на положителните отговори и 

незначително увеличаване на неутралните и отрицателните отговори, което показва 

наличие на първоначални високи очаквания към екипната работа.  

 

Фигура  30 Резултати от проведена анкета със студенти - магистри за използване на 

делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

Наличието на минимални разлики във всички категории отговори показава, че 

обучаемите от групата на магистрите, подобно на бакалаврите са с ясни очаквания по 

отношение на екипната работа в деловите игри на базата на натрупания опит от други 

дисциплини, както и от предишно участие в делови игри. Участието им в проведената 

делова игра не е повлияло съществено на поставените оценки. Въпреки слабия превес 

на негативните отговори след края на играта, като цяло анкетираните магистри са 
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оценили високо възможността за работа в екип при деловите игри като над 65 % са 

дали положителна оценка, с неутрална оценка са под 7 %, а с отрицателна под 30 %.  

При отговора на четвъртия въпрос „Публичното обсъждане ми харесва/не ми 

харесва”, показан на Фигура  32, от всички анкетирани магистри преди играта имаме 

59,1 % одобрение на публичното обсъждане в края на деловата игра, неутрални мнения 

от 8,4 % и неодобрение от 32,5 %. При подадените отговори след приключването на 

играта, процентите на одобрение са намалели незначително от 59,1 % на 58,2 %, на 

неутралните мнения са нараснали слабо от 8,4 % на 10 %, а неодобрението е намаляло 

слабо от 32,5 % на 31,7 %.  

 

Фигура  31 Резултати от проведена анкета със студенти - магистри за използване на 

делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

След провеждането на играта имаме слабо намаляване на положителните 

отговори и отрицателните отговори, и незначително увеличаване на неутралните, което 

отново показва наличие на първоначални високи очаквания към екипната работа. 

Отново се наблюдават минимални разлики в отговорите преди и след играта на всички 

въпроси, което показава, че обучаемите са с ясни очаквания по отношение на 

публичнното обсъждане в края деловата игра на базата на натрупания опит. За разлика 

от отговорите на останалите въпроси разгледани до момента, при оценката на 

публичното обсъждане от групата на бакалаврите имаме разнопосочни отклонения в 

двете посоки, на нарастване и на намаляване. Въпреки слабото намаление на 
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положителните отговори след края на играта, като цяло анкетираните магистри са дали 

висока оценка на публичното обсъждане в края на деловата игра, като над 55 % са дали 

положителна оценка, с неутрална оценка са 10 %, а с отрицателна малко над 30 %. 

При анализа на получените резултати и съпоставянето на отговорите на групата 

на бакалаврите с групата на магистрите на въпросите от проведената анкета може да се 

отбележи, че и двете групи са дали висока оценка на метода на деловите игри, както и 

на основните му компоненти като наличието на конкурентен елемент, възможност за 

групова работа и обсъждане в края на играта. Получените отговори показват 90.1 % 

одобрение на метода на деловите игри от групата на анкетираните студенти – 

бакалаври и 73,8 % одобрение от групата на студентите – магистри. Останалите 

компоненти на деловите игри също са получили значително одобрение - над 50% в 

оценките на участниците.  

 

Фигура  32 Резултати от проведена анкета със студенти - магистри за използване на 

делови игри в обучението 

Проведено изследване от автора 

Прави впечатление, че при бакалаврите, които не са участвали в комплексни 
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положителни оценки в полза на деловите игри по всеки един показател в началото на 

играта, които се повишават значително след участието в играта. Наблюдават се 

значителни разлики в положителните отговори на анкетираните бакалаври преди и след 

провеждането на играта, като началните им стойности са по-ниски от съответните 

начални стойности при магистрите, а крайните са по-високи от тях, т.е. при 

бакалаврите се наблюдават значителни разлики в положителните отговори преди и след 

провеждането на играта. Подобни значителни промени се наблюдават и при 

неутралните отговори на студентите – бакалаври. Процентът на неутралните отговори 

разко намалява след провеждането на деловата игра, основно поради преливането му 

към положителните отговори. Промяната в отрицателните отговори преди и след 

провеждането на играта не е така силна, но отново е в полза на деловите игри, т.е. 

процентите на отрицателните отговори основно намаляват след провеждането на играта. 

Отговорите на магистрите дадени преди провеждането на играта, са с по-високи 

положителни оценки от съответните отговори на бакалаврите, но отговорите дадени 

след приключването на играта са като цяло с по-ниски положителни оценки от 

отговорите на бакалаврите. Наблюдават се минимални разлики в положителните 

отговори на бакалаврите дадени преди и след провеждането на играта.  

При отговорите на анкетираните магистри като цяло се забелязват по-високи 

начални положителни оценки и по-малки нараствания на положителните отговори след 

края на играта в сравнение с бакалаврите. Неутралните отговори на магистрите също 

следват тенденцията на минимални отклонения в двете посоки на нарастване и на 

намаляване. При отрицателните отговори на магистрите отново имаме слаби колебания 

в двете посоки. Получените резултати показват, че като цяло и при магистрите 

одобрението на деловите игри е високо. При тях поради натрупан опит с участие в 

комплексни делови игри имаме по-високи положителни очаквания преди провеждането 

на играта, които се потвърждават и нарастват допълнително след играта. При 

магистрите имаме също ниско ниво на отрицателни и неутрални отговори на 

зададените въпроси. При неутралните и неодобрителните отговори имаме слаби 

колебания в двете посоки в оценките преди и след провеждането на играта, което 

показва, че при тях участието в играта не е повлияло съществено на отговорите.  

На базата на направеното изследване, може да се каже, че получените 

резултати и при двете изследвани групи студенти напълно подкрепят 

теоретичните сведения представени в точка 2.8. 
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5.2 Изследване на поведението на инвеститорите в български 

държавни ценни книжа 

Пазарът на държавни ценни книжа през годините беше и остава един от най-

развитите пазари в България. За периода от 1994 г. до 2005 г. в България съществува 

целеви пазар ориентиран към индивидуални инвеститори в държавни ценни книжа. 

Идеята е взаимствана от страни с развита пазарна икономика, в които функционира 

добре разработен пазар на спестовни държавни ценни книжа. Целта на създаването на 

този пазар от страна на Министерството на финансите е в създаване на условия за 

увеличаване на небанковите източници за финансиране на държавния бюджет и за 

осигуряване на пряк достъп на индивидуалните инвеститори до държавни дългови 

инструменти [86]. Първоначално продажбите на целеви емисии държавни ценни книжа 

се извършваха само в Централното управление на Българската народна банка в гр. 

София, като постепенно започна продажба в клоновете на Българската народна банка в 

страната, а също така и от други специализирани финансови институции.  

Продажбата на целеви емисии държавни ценни книжа за индивидуални 

инвеститори се извършваше на специализирани гишета в салоните на Българската 

народна банка в градовете София, Плевен, Пловдив, Хасково, Русе и Варна. За целта 

беше създадена автоматизирана информационна система, която позволяваше бърза и 

надеждна обработка на на различните видове операции. Изгодните финанови условия и 

добрата организация на дейностите по търговията доведоха до значителен интерес от 

страна на индивидуалните инвеститори към целевите емисии държавни ценни книжа. 

Като доказателство за силния интерес към пазара могат да се посочат следните факти 

от търговията с държавни ценни книжа на Българската народна банка и нейните 

клонове за период от 10 години: 

 Регистрирани 22 903 инвеститори, клиенти на системата, от които 15 009 

в град София и  7894 за останалите градове 

 Обработени са общо 176 541 сертификата, от които 129 164 в София и 

45 570 за страната 

 99 276 изплатени лихвени купона, от които в София 87 487 и 11 789 за 

останалите градове  
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 Изпълнени са общо 442 309 операции – продажби, изплащане на лихвени 

купони, падежи, частични и обратни изкупувания и прехвърляне на 

собственост на ДЦК, от които 339 472 в София и 102 837 в останалите 

градове  

Създаването на целеви пазар за държавни ценни книжа ориентиран към 

индивидуалните инвеститори и бурната му динамика през годините породиха интереса 

към изследване на поведението на българския инвеститор в ДЦК. Резултатите от 

изследването са показателни, тъй като това беше на практика единствения пазар в 

България ориентиран директно към индивидуалните инвеститори за дълъг период от 

време (като друга подобна възможност може да се разглежда процеса на масова 

приватизация, но тя беше налична само в рамките на няколко месеца).  

5.2.1 Постановка на изследването 

В рамките на изследването е направен анализ на известиторите в държавни 

ценни книжа, клиенти на Българската народна банка в София и клоновете в страната. 

Продължителността на изследването обхваща целия период на активно търгуване на 

държавни ценни книжа за индивидуални инвеститори от 1994 г. до 2005 г. Сумите от 

преди 05.07.1999 г. са преобразувани в деноминирани български левове (BGN) в 

съотношение 1000 към 1, съгласно Закона за деноминация на българския лев.  

5.2.2 Емпирична база 

За целта на изследването са използвани обобщени данни от продажбите на 

специализирани емисии ДЦК за индивидуални инвеститори в Българска народна банка, 

както и допълнителни данни публикувани в изданията „Пазар на държавни ценни 

книжа“ [111] и „Годишен отчет на БНБ“ [80] на Българската народна банка и „Обзор на 

държавния дълг“ [112] и „Държавен дълг“ [113], на Министерството на финансите. 

5.2.3 Формат на изследването  

Анализът включва изследване на следните показатели: 

 Анализ на активността на инвеститорите по възрастови групи  

o Брой продажби 

o Размер на средната инвестиция 
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 Анализ на активността на инвеститорите по години 

o Брой продажби 

o Брой продажби по региони 

o Обем на продажбите 

o Обем на продажбите по региони 

 Анализ на целите на инвеститорите 

За обработка и анализиране на резултатите от изследването е използван 

Microsoft Excel. 

5.2.4 Анализ на активността на инвеститорите по възрастови групи 

При всяка продажба на безналични държавни ценни книжа от дадена емисия на 

всеки инвеститор се издава сертификат за притежание на закупения от него брой 

номинали от съответната емисия. Активността на потребителите се анализира на базата 

на брой издадени сертификати за притежание на държавни ценни книжа по възрастови 

групи, които съответстват на броя продажби. За целите на анализа инвеститорите са 

разделени в осем възрастови групи: до 20 години, от 20 до 30 години, от 30 до 40 

години, от 40 до 50 години, от 50 до 60 години, от 60 до 70 години, от 70 до 80 години и 

над 80 години. Възрастта на инвеститорите е изчислена към момента на извършване на 

съответната покупка на държавни ценни книжа.  

5.2.4.1 Брой продажби 

Данните за броя издадени сертификати за притежание на държавни ценни книжа 

(брой продажби) по възрастови групи са представени на Фигура  33, а процентното 

съотношение на продажбите между групите е представено на Фигура  34. Съгласно 

представените данни на Фигура  33 се вижда, че броят издадени сертификати за 

притежание на държавни ценни книжа за отделните групи се увеличава с възрастта, 

като достига максимални стойности при групата на инвеститорите на възраст от 60 до 

70 години, след което пада рязко при групите над 70 години. Броят на продажбите 

нараства по групи с напредването на възрастта на инвеститорите 

От направеното набюдение може да се заключи, че инвеститорите от 

възрастовите групи между 50 и 70 години са по-активни и разползгат със свободни 
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средства за инвестиране, а също така с нарастване на възрастовата граница търсят 

преди всичко по-голяма сигурност за своите инвестиции и затова се ориентират към 

държавните ценни книжа.  

За инвеститорите от последните възрастови групи – над 70 години, може да се 

предположи, че по-голямата част от тях не разполагат със значителни финансови 

ресурси, тъй като са излезли от активната трудова възраст и затова броя на издадените 

сертификати за тази група намалява. Ориентирането на представителите на тази група 

към инвестиции в държавни ценни книжа може отново да се обясни в търсенето на по-

голяма сигурност на инвестициите. 

 

Фигура  33 Брой издадени сертификати (брой продажби) за притежание на държавни 

ценни книжа по възрастови групи за периода от 1994 г. до 2005 г.  

Източник: БНБ. Обобщени данни от сделки с ДЦК с индивидуални инвеститори  

Процентното разпределение на закупените сертификати за притежание за 

държавни ценни книжа по възрастови групи представено на Фигура  34. На фигурата 

ясно се вижда, че най-активната възрастова група, инвеститорите между 60 и 70 години, 

е закупила почти една трета от продадените сертификати. Заедно със следващата я по 

активност група на 50-60 годишните, са притежатели малко под половината (48,87% ) 

от издадените сертификати. 

5.2.4.2 Размер на средната инвестиция 

На Фигура  35 са представени средните инвестиции по възрастови групи. 
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стойностите за емисиите в евро са преизчислени в лева, за да могат да бъдат 

съпоставени. Средните стойности за продажба в лева, се базират на десет годишен 

период, а средините стойности за продажба в евро се базират на две годишен период.  

От данните се виждат по-високи стойности на средните инвестиции при 

възрастовите групи до 50 години в лева в сравнение със средни инвестиции евро, което 

се променя при по-възрастни инвеститори. Вероятна причнина е търсенето на по-

голяма сигурност на инвестициите при по-възрастните инвеститори, считащи еврото, 

като по-сигурна валута. По отношение на анализа само на средните инвестиции в лева 

се виждат сериозни разлики при различните възрастови групи. Групата на 30-40 

годишните инвеститори има почти двойно по-голяма стойност на средната инвестиция 

в сравнение с останалите. При средната инвестиция в евро разликите между 

възрастовите групи не са така силно изразени, като стойностите намаляват с 

увеличението на годините.  

 

Фигура  34 Процентно разпределение на сертификатите по възрастови групи за 

периода от 1994 г. до 2005 г.  

Източник: БНБ.  Обобщени данни от сделки с ДЦК с индивидуални инвеститори  
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5.2.4.3 Обобщение 

От графиките е видно, че броят на инвестициите от страна на млади хора, които 

инвестират в ДЦК е твърде малък. Делът на инвеститорите под 20 години е 

пренебрежимо малък – 0,56%, което е обяснимо, тъй като малка част от въпросната 

група разполага със собствени свободни средства за инвестиране. Следващите две 

възрастови групи са съответно с 6,15 % дял и 9,88 % дял. Общият процент на трите 

групи е едва 16,59% от всички инвеститори. Броя на инвестициите при средните 

възрастови групи не е голям, но средната инвестиция като сума е по-висока. Особено 

силно е изразено при групата на 30-40 годишните, при които средната инвестиция е 

двойно по-голяма от останалите. Не се забелязва по-голям интерес към инвестиции в 

евро при повечето възрастови групи, поради стабилността на българския лев, 

вследствие от валутния борд (продажбите на държавни ценни книжа в евро са за 

периода 2004 г.-2005 г.).  

 

Фигура  35 Средна инвестиция в лева и евро (преизчислени в лева) по възрастови групи 

Източник: БНБ Обобщени данни от сделки с ДЦК с индивидуални инвеститори  
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липсата на достатъчно свободни средства в инвеститорите от началните възрастови 

групи, които те биха инвестирали в емисии държавни ценни книжа, могат да се посочат  

ниското ниво на познание в областта на инвестициите (представено в точка 3.5) или  

склонността към по-рискови инвестиции с цел по-висока печалба, на представителите 

на тези възрастови групи, притежаващи инвестиционни познания. 

5.2.5 Анализ на активността на инвеститорите по години 

Анализа на активността на инвеститорите по години се базира на изследване на 

броя и обема на продажбите по години. Направена е съпоставка на продажбите в 

различните градове от страната.  

 

Фигура  36 Брой издадени сертификати (извършени продажби) на държавни ценни 

книжа деноминирани в лева за периода от 1994 г. до 2005 г.  

Източник  БНБ  Обобщени данни от сделки с ДЦК с индивидуални инвеститори  
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целевите емисии за индивидуални инвеститори. След 1997 г. имаме рязко намаляване 

на броя на продажбите, като причините са няколко. За основна причина трябва да се 

посочи сериозната финансова криза в България и високите инфлационни нива в 

периода 1996 г. – 1997 г., в резултат на които имаше рязък спад в доходите и 

обедняване на населението, което от своя страна доведе до намаляване на броя на 

инвеститорите.  

Друга причина е предлагането на емисии с по-висока доходност в периода 1994 

– 1997 г. в сравнение с периода след 1997. Като трета причина може да се посочи и 

загубите на инвеститорите по време на периода с висока инфлация от инвестициите в 

държавни ценни книжа. Макар и с относително висока номинална доходност, реалната 

доходност от инвестициите беше отрицателна поради голямата инфлация, което доведе 

до оттегляне на инвеститори.  

Изключение е само периода от 2003 г. до 2004 г., когато имаме леко увеличение 

на продажбите, дължащо се главно на наличие на инвеститори търсещи основно 

сигурност за своите вложения, тъй като след 2000 година доходността на предлаганите 

емисии трайно намаляваше, както е показано на Фигура  37. 

 

Фигура  37 Доходност на целевите емисии държавни ценни книжа 

Източник:  Министерство на финасите [112] 
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5.2.5.2 Брой продажби по години и региони 

През периода 1996 г - 2001 г бяха извършвани директни продажби за 

индивидуални инвеститори и в клоновете на Българска народна банка в градовете 

Плевен, Варна, Русе, Пловдив и Хасково. На Фигура  38 са представени издадените 

сертификати по години, разпределени по градове. Тъй-като продажбата на държавни 

ценни книжа в градовете извън София започна по различно време и беше прекратена 

през 2003 г., за тези градове отсъстват данни за годините през които не е имало 

продажби.  

При анализа на данните се вижда голяма разлика между броя продажби в София 

и останалите градове. Може да се отбележи, че по-малкият брой на продажбите извън 

София се дължи освен на по-ниската финансова възможност на населението, така и на 

слабата информираност на потенциалните инвеститори. По отношение на поведението 

на инвеститорите се вижда, че независимо от разликите в мащаба, то е еднотипно и 

промените в броя продажби през годините са сходни в различните градове.  

 

Фигура  38 Брой издадени сертификати (извършени продажби) на държавни ценни 

книжа деноминирани в лева по клонове за периода от 1994 г. до 2005 г.  

Източник  БНБ Обобщени данни от сделки с ДЦК с индивидуални инвеститори  
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5.2.5.3 Обем продажби 

По отношение на изследването за обема на продажбите по години също се 

наблюдава нарастващ интерес в началото на периода изразен в увеличаващи се обеми 

до 1997 г., след което се наблюдава също рязък спад, както и при броя на продажбите. 

Максимума на продадените обеми е през 1997 г., за разлика от максимума на броя 

сертификати, който е през 1996 г. Това състояние се дължи на факта, че поради 

нестабилната финансова ситуация и наличието на високи инфлационни нива, бяха 

емитирани краткосрочни емисии, което доведе до необходимост от често 

реинвестиране от страна на участниците. 

При условия на намаляващ ОЛП и съответно доходност на държавните ценни 

книжа (Фигура  37 и Фигура  42), които са обвързани с него обема на продажбите разко 

намаля, особено след 2000 г.  Данните за обема продажби са представени на Фигура  39.  

 

Фигура  39 Продажби на държавни ценни книжа по години 

Източник: БНБ Обобщени данни от сделки с ДЦК с индивидуални инвеститори 
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извън столицата са с по-ниска активност, както по броя, така и по обема на направните 

инвестиции. 

5.2.6 Анализ на целите на инвеститорите 

Емисиите държавни ценни книжа за индивидуални инвеститори бяха 

предвидени като емисии от спестовен тип. При анализа на целите на инвеститорите е 

направен преглед на процента инвеститори, които са запазили инвестицията до падежа, 

спрямо тези които са ги изкупили обратно преди падежа, с цел реинвестиране в по-

изгодни емисии или използване на средствата си за други цели. Резултатите от прегледа 

по години са представени на Фигура  41. 

При анализа на целите на инвеститорите по-години се забелязва, че в началото 

на периода са относително краткосрочни и процента на предварително изкупените 

инвестиции в ценни книжа е много висок от порядъка на 80%-90% от всички 

инвестиции. В продължение на годините ситуацията се променя, като след 1997 г. 

тенденцията рязко се променя и целите на инвеститорите стават дългосрочни, като 

около 80% от инвестициите в ценни книжа остават до датата на падеж.  

 

Фигура  40 Разпределение на продажбите по градове 

Източник: БНБ Обобщени данни от сделки с ДЦК с индивидуални инвеститори 
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характеристики от предишните, което от своя страна подтиква инвеститорите към 

изкупуване на направените инвестиции преди падежа им и реинвестиране в новите по-

доходоносни емисии.  

След 1996 г. и особено след 1997 г. има разък спад в стойностите на ОЛП и 

съответно предпочитанията на инвеститорите се променят към дългосрочни 

инвестиции, за да избегнат риска от реинвестиране в нови емисии с по-ниска доходност. 

В резултат процента на инвестиции в ДЦК останали до падежирането на емисиите 

нараства на 70%-80%. Граничните стойности за предварително изкупени ценни книжа в 

размер на 99 % за 1994 г.  и 82% за 2005 г. трябва да се игнорират, тъй като данните за 

1994 г. са само за последните три месеца от годината и на практика почти няма емисии, 

които биха стигнали до падеж за толкова кратък период, а данните за 2005 г. са за осем 

месеца и също така поради преустановяване на сделките с ДЦК от страна на БНБ, 

голяма част от инвеститорите предпочетоха да изкупят обратно инвестициите си.  

 

Фигура  41 Съотношение на запазени до датата на падежа инвестиции срещу 

изкупени преди датата на падеж по години 

Източник БНБ Обобщени данни от сделки с ДЦК с индивидуални инвеститори 

В заключение, на базата на анализираните данни можем да обобщим, че 

поведението на инвеститорите се е променяло динамично според условията на пазара с 

цел да защитят максимално своите инвестиции. 
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5.2.7 Обобщение на получените резултати и изводи 

На базата на направения анализ може да направят следните обобщения за 

поведението на българския инвеститор в държавни ценни книжа:  

 Най-активни по отношение на брой продажби са инвеститорите на 

възраст между 50 и 70 години. Те съставляват почти 50 % от всички 

инвеститори, като търсят сигурност и добра доходност за своите 

инвестиции 

 Инвеститорите от възрастовата група на 30-40 годишните са с най-

големите по обем инвестиции макар и по-малко на брой. 

 При сравнение на броя на продажбите, обема на продажбите и броя на 

инвеститорите, резултатите в София надминават многократно 

резултатите от другите градове, поради по-високите доходи 

 Въпреки отчетените сериозни разлики в броя и обемите на продажбите, 

поведението на инвеститорите от различните градове е доста сходно в 

променящата се инвестиционна среда 

 

 

Фигура  42   Движение на основния лихвен процент (ОЛП) за периода 1993 – 29.12.1999. 
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 Активността на инвеститорите зависи преди всичко от доходността на 

емисиите,  емисиите с добра доходност, основно преди 2000 г привлякоха 

голям брой инвеститори 

 Сигурността на инвестициите в държавни ценни книжа също се оценява 

от българските инвеститори това се потвърждава от големия брой и 

обеми продажби по време на финансовата криза от 1996 г. – 1997 г., 

разбира се трябва да се отчете и факта, че по това време пазара на 

държавни ценни книжа беше един от малкото функциониращи и 

единствен достъпен за индивидуалните инвеститори 

От представените резултати и анализ на поведението на българския инвеститор  

държавни ценни книжа може да се направи изводът, че специализираните целеви 

емисии за индивидуални инвеститори, емитирани в периода 1994 – 2005 г. имаха успех. 

Беше обособена определена група инвеститори с траен интерес в инвестициите както в 

София, така и в другите градове от страната, търсещи добра доходност и сигурност за 

своите пари и притежаващи необходимите познания по инвестиране.  

Въпреки регистрирания интерес от страна на индивидуални инвеститори, 

процентът на индивидуалните инвеститори в България не може да се сравнява с 

данните за развитите страни и особено за САЩ, представени на Фигура  21 и е много 

малък дори и в национален мащаб.  

На базата на направените анализи може да се обобщи, че дори и в големите 

български градове активността на индивидуалните инвеститори е много ниска и 

не може да се сравнява с активността им в развитите страни. За развитието на 

инвестиционната култура при индивидуалните инвеститори е необходимо от 

една страна създаване на подходящи условия, подобни на пазара на ДЦК и от друга 

повишаване на инвестиционните познания за всички възрастови групи и основно за 

по-младите хора. Тези изводи се потвърждават и от данните за финасовата 

грамотност на българите, представени на Фигура  18, Фигура  19 и Фигура  20 в 

точка 3.5.1. 
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6 Finsim – фамилия симулатори на финасови пазари 

6.1 FINSIM – основна концепция 

Разработените симулатори от фамилията Finsim са Finsim – Bonds, Finsim – 

Order driven, Finsim – Fixing, Finsim – Hybrid. Разработваните симулатори са базирани 

на реални финансови системи и са обединени във фамилия с обща тематика. 

Симулаторите илюстрират поведението на основните видове финансови пазари и се 

използват за запознаване на обучаемите с начина на организация на търговията с ценни 

книжа на тях. Работата със симулаторите позволява на обучаемите да се запознаят в 

детайли с особеностите на съответния пазар и да се подготвят за участие като 

инвеститори.  

6.1.1 Област на приложение 

Симулаторите са предвидени да се използват за интергиране на познанията по 

ценни книжа и пазари на ценни книжа придобити в дисциплини изучаващи 

финансовите пазари и инструменти. Разработените симулатори са ориентирани към 

базовите инструменти, използвани на финансовите пазари, а именно инвестиции в 

ценни книжа като акции и облигации. Целта е да се възпроизведе необходимата среда, в 

която обучаемите приемайки подходящи роли да могат да участват директно в 

симулация на различни видове финансови пазари, да анализират текущата обстановка и 

да вземат необходимите инвестиционни решения. Игровата среда е ориентирана към 

наличните възможности предлагани от работещите финансови пазари в България. Това 

са пазара на ценни книжа на Българска фондова борса и пазара на български държавни 

ценни книжа.  

Специално внимание е отделено на държавните облигации, тъй като те са един 

от предпочитаните инструменти от инвеститорите, заради тяхната ликвидност, 

сигурност, достъпност, а в редица случаи и  добра доходност. Друга причина е, че в 

България има вече изградени традиции в пазарите за държавни ценни книжа. В периода 

1994 г. – 2005 г. беше създадена организация за директно участие на отделни 

индивидуални инвеститори на пазара на държавни ценни книжа, както и емитиране на 

специализирани за целта емисии, така наречените целеви емисии за индивидуални 

инвеститори, които бяха предпочитани от много хора.  
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Обучаемите се запознават и използват основни понятия и термини от търговията 

с ДЦК. Представя им се начина на формиране на доходност при различните видове 

емисии, лихвоносни, сконтови, индексни. Те се запознават с етапите през които 

минават сделките с ДЦК, ролята и функциите на първичния и вторичния пазар на ДЦК, 

видовете емисии, начина на изчисляване на доходността им и начина на сравняване на 

емисии ДЦК с различни характеристики. 

 

Фигура  43 Интернет страници на фамилията симулатори Finsim 

Източник: basaga.org 

Към симулаторите са разработени допълнителни средства за онагледяване, 

включени в специално разработен интернет сайт, съдържащ информация за системата, 

инструкции за работа със системата, информация за търговията с държавни ценни 

книжа, начина на формиране на доход на различните видове ценни книжа, начини за 

изчисляване на доходността на инвестициите. 

6.2 Разработка на финансовите симулатори от фамилията 

Finsim 

При създаването на финансовите симулатори от фамилията Finsim са прилагани 

добрите практики и стандарти за разработка на програмни продукти. Разработката на 

симулаторите е съобразена с изискванията на жизнения цикъл за разработка на 
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софтуерни системи (Systems Development Life Cycle - SDLC) [114], [115] представен на 

Фигура  44. 

 

Фигура  44  Етапи от жизнения цикъл за разработка на софтуер  

Източник: SSADM in Practice [115], адаптирана от автора 

6.2.1 Дефиниране на проекта 

Финансовите симулатори от фамилията Finsim са предназначени да се използват 

в образователния процес за илюстриране на работата на реални финансови пазари. Те 

са подходящи за използване в обучението на студенти по дисциплините свързани с 

финансовите пазари и инструменти.  

Целта на създаването на симулаторите е запознаване на обучаемите с начина на 

организация на основните видове пазари на ценни книжа, чрез възпроизвеждане на 

начина на работа на пазарите в режим на симулация. В обхвата на проекта са създаване 

на симулатори за пазар движен от поръчки, пазар с изчисляване на равновесна цена и 

хибриден пазар, който представлява комбинация от двата. Предвиден е и симулатор на 

извънборсов базар за директна продажба на ДЦК на индивидуални инвеститори, на 

базата на реално работеща система в БНБ, проектирана, разработена, внедрена и 

поддържана от автора. С така избраните симулатори се илюстрира организацията на 

работа на по-голямата част от съвременните финансови пазари. Извън обхвата остават 
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само маркет-мейкърските пазари, които представляват относително малка част от 

съвременните пазари и освен това, поради спецификата си са сложни за симулиране. 

6.2.2 Предпроектно проучване 

6.2.2.1 Необходимост от създаване на финансови симулатори 

Необходимостта от използване на активни методи в обучението по финансови 

пазари и инструменти е в основата на създаването на симулаторите Finsim. Активни 

методи като делови игри и симулации са доказали своята ефективност в различни 

области на образованието, като автора е убеден в тяхната полза и в обучението по 

финансови пазари и инструменти. По-подробно описание на ползата от активни методи 

в обучението е представено в точка 2.6, а необходимостта от използване на делови игри 

и симулации във финансовата сфера е представена в точка 2.10. 

6.2.2.2 Изисквания към разработваните симулатори 

Основно техническо изискване при проектирането и създаването симулаторите  

е да се използват универсални и гъвкави компютърни технологии и ресурси, така, че 

модулите да могат да се инсталират и използват върху максимален брой компютърни 

системи, включително и на такива, които не предлагат висока производителност. 

Модулите трябва да могат лесно да се инсталират и конфигурират, без да поставят 

специални изисквания към оборудването, като голямо дисково пространство, 

оперативна памет или процесорна мощ. Те трябва да са реализирани за работа в 

мрежова среда, което да улеснява интеграцията с други системи и реализацията на 

решения базирани на групова работа, а също така и комуникацията между участниците. 

Необходимо е използване на подходяща Система за управление на бази данни (СУБД) 

при реализацията на фамилията симулатори, която да дава възможност за бърза и лесна 

обработка на информацията, генериране на справки, както в процеса на обучението, 

така и за последващ анализ на резултатите от учебния процес.  

По отношение на функционалните изисквания, разработените симулатори 

трябва максимално ясно и точно да пресъздават ключовата функционалност на 

оригиналните системи, като се акцентира на образователно съдържание. Също така 

трябва да позволяват провеждане на симулации, при които обучаемите да могат да 

приемат роли, да анализират необходимата информация и да вземат определени 

решения.  
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6.2.3 Проучване и анализ 

В рамките на етапа е проведено детайлно проучване на начина на работа на 

симулираните пазари. Изследвани са организацията на търговията и начина на работа 

на системите на водещи фондови борси. На базата на анализираната информация е 

дефинирана функционалността на отделните модули на симулаторите, като са 

идентифицирани основните изисквания към тях. Определен е начина на функциониране 

на отделните симулатори.  

Резултатите от работата от етапа са представени под формата на блок-схеми на 

логически модели на симулаторите в точка 6.3, като логическият модел на симулатора 

Finsim-OrderDriven е представен на Фигура  53, логическият модел на симулатора 

Finsim-Fixing е представен на Фигура  56, а логическият модел на симулатора Finsin-

Hybrid е представен на Фигура  59. 

6.2.4 Проектиране на системата 

На етапа на проектиране на симулаторите на финансови пазари Finsim са 

дефинирани потребителските интерфейси, организацията на функциите на 

симулаторите, както и организацията и модела на данните им, като са спазени 

изискванията за разработка на делови игри и симулации описани в точка 4.2 на 

настоящата работа.  

Резултатите от работата от етапа са представени под формата на функционални 

блок-схеми и модели на данните на симулаторите в точка 6.3. Функционалната блок-

схемата на симулатора Finsim-Bonds е представена на Фигура  48, блок-схемата на 

симулатора Finsim-OrderDriven е представена на Фигура  52, блок-схемата на 

симулатора Finsim-Fixing е представена на Фигура  55, а блок-схемата на симулатора 

Finsin-Hybrid е представена на Фигура  58. Моделът на данните на Finsim-Bonds е 

представен на Фигура  49, моделът на данните на Finsim-OrderDriven е представен на 

Фигура  54, моделът на данните на Finsim-Fixing е представен на Фигура  57, а моделът 

на данните на Finsin-Hybrid е представен на Фигура  60. 

6.2.5 Проектиране на програмните модули и програмиране 

При изпълнение на дейностите по етапа е направен избор на средства и среда за 

разработка на базата на изискванията към симулаторите и разработен програмния им 

код.  
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6.2.5.1 Избор на среда за разработка на финансовите симулатори Finsim 

За реализацията на фамилията симулатори е използвана СУБД dBase, която е 

създадена в началото на 80-те години на миналия век и е широко използвана среда за 

разработка на приложения за персонални компютри през следващите десетилетия. 

dBase е една от първите системи за управление на бази данни за микрокомпютри, която 

завоюва голям успех сред потребителите. Файловият формат на dBase (.dbf) намира 

широко използване в приложения, нуждаещи се от прост и надежден формат за 

съхраняване на структурирани данни. Първоначално dBase се предлага от 

американската компания Ashton-Tate за операционната система за микрокомпютри 

CP/M през 1980 г., а по-късно е пренесена на операционните системи на Apple II и IBM 

PC. Вариантът на dBase за DOS става един от най продаваните програмни продукти за 

микрокомпютри [116].  

Системата за управление на бази данни dBase се състои от база данни, 

подсистема за заявки, подсистема за създаване на форми и език за програмиране. 

Програмният код създаден с езика за програмиране се изпълнява в средата на dBase в 

режим на интерпретация. Системата dBase предлага надеждна работа, като 

същевременно няма високи изисквания към оборудването на което работи. На практика 

приложенията разработени на базата на dBase могат да се изпълняват както на отделни 

стандартни персонални компютри, така и във мрежови среди. Гъвкавостта, 

надеждността и липсата на високи изисквания към оборудването правят dBase много 

подходяща среда за създаване на финасовите симулатори. 

Приложната част на фамилията симулатори Finsim е разработена с програмния 

продукт Clipper. Clipper е съвместим с dBase компилатор, работещ под операционната 

система MS/PC DOS. Clipper е разработен от американската компания Nantucat Software 

през 1984 г. като заместител на средата за програмиране на dBase II. Използван е за 

разработка на милиони приложения по целия свят. Clipper позволява разработката на 

самостоятелни приложения, като създава обектен код (свързваеми .obj файлове), които 

могат да бъдат свързани в изпълним файл (.EXE) в средата на операционната система 

MS/PC DOS. Използването на Clipper за разработка на приложения, работещи с 

формата за данни на dBase не изисква лицензиране на създадените приложения и 

предлага редица предимства в сравнение със средата на dBase, като капсуловане и 

защита на програмния код срещу промяна, наличие на голям брой библиотеки с готови 

функции, създаване на компактни приложения, лесна дистрибуция и инсталация. 

https://en.wikipedia.org/wiki/.dbf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashton-Tate
https://en.wikipedia.org/wiki/CP/M
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_II
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
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Разработените с Clipper приложения, също така предлагат значително по-бързо 

изпълнение на програмния код и съответно по-високо бързодействие при изпълнение 

на приложенията в сравнение с работата в режим на интерпретация на dBase [117], 

[118], [119]. Възможно е пренасянето на приложенията написани на Clipper на различни 

операционни системи - DOS, Windows, Linux (32- и 64-bit), Unix (32- и 64-bit), и 

Mac OS X. Лесната преносимост, разпространение и инсталация, както и отсъствието 

на изисквания за лицензиране на създадените приложения правят Clipper изключително 

подходящ продукт за разработката на програмния код на финансовите симулатори. 

Така избраната среда за разработка на финансовите симулатори Finsim 

позволява лесна и бърза инсталация и безпроблемно им използване в широк кръг 

компютърни системи и отговаря на поставените изисквания на етапа на 

предпроектното проучване. Симулаторите са разработени за работа в операционна 

система DOS, което позволява използването им и в други поддържащи DOS 

операционни системи като различните версии на MS Windows, както и в среди за 

симулация като VMware, DosBox и други среди. Това прави на практика симулаторите 

изпълними на всеки съвременен персонален компютър, което позволява бърза, лесна и 

удобна интеграция в учебния процес. 

6.2.5.2 Разработка на програмните модули 

Разработката на всеки един от симулаторите е базирана на базови модули 

(функции), близки по идея до обектите от обектно ориентираните езици за 

програмиране. Подходът на използване на базовите модули позволява многократно 

използване на един и същи програмен код, което от своя страна съкращава драстично 

времето за разработка на нова функционалност, намалява значително вероятността от 

допускане на грешки в програмния код и съответно повишава ефективността на 

работата. Също така използването на стандартизирани базови модули до голяма степен 

създава и усещането за еднотипен потребителски интерфейс, което значително 

съкращава времето и усилията за обучаване на потребителите със самия продукт, като 

акцентът се пренася върху образователния ефект от използването на инструмента. 

Стандартизираният потребителски интерфейс и еднотипните системни функции на 

продуктите позволяват и по-лесната интеграция на различните модули в една обща 

среда, което от своя страна допринася за поетапното разширяване на обхвата на 

предметната област на обучението.  

https://en.wikipedia.org/wiki/DOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/32-bit
https://en.wikipedia.org/wiki/64-bit
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix
https://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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6.2.6 Внедряване и преглед  

Финансовите симулатори от фамилията Finsim са предназначени да се използват 

в образователния процес за илюстриране на работата на основни финансови пазари. Те 

са използвани в обучението на студенти по дисциплините "Финансови пазари и 

инструменти" и "Борси и борсови операции" в катедра „Управление“ на УНСС, 

„Борсови компютърни системи“ към Свободния факултет към УНСС, както и при 

обучение на брокери на Софийска фондова борса. 

В процеса на използването на симулаторите непрекъснато се анализира, оценява 

и развива тяхната функционалност. 

6.2.7 Поддръжка 

На настоящия етап симулаторите на финасови пазари Finsim се използват от 

автора, което улеснява процеса по поддръжка на програмните модули, свързан с 

корекция на открити грешки, както и с оптимизация и развитие на симулаторите. 

6.3 Описание на разработените симулатори на електронни 

финансови пазари - Finsim  

6.3.1 Finsim – Bonds 

Симулаторът запознава обучаемите както с основните понятия в областта на 

държавните ценни книжа, така и с процеса по организацията на търговия с държавни 

ценни книжа, тъй като представлява опростена и адаптирана версия за целите на 

обучението на реална система – „Автоматизирана информационнна система  за сделки 

с ДЦК“, използвана в продължение на 11 години в Българска народна банка и нейните 

клонове, за директна продажба на ДЦК на индивидуални инвеститори.  

6.3.1.1 Автоматизирана информационнна система  за сделки с ДЦК 

Оригиналната система е проектирана и разработена от автора, като са спазени 

добрите практики за разработка на финансов софтуер, специфичните особености на 

българските финансови пазари и всички изисквания на нормативната база в областта на 

търговията с държавни ценни книжа. Системата започва работа през 1994 г. и се 

използва активно до 2005 г., като непрекъснато се развива през този период, съобразно 

промените в нормативната база и изискванията за разширяване на нейната 
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функционалност. След 2005 г. системата се използва в ограничен режим на работа, 

основно за исторически справки за притежатели на ДЦК, закупени от БНБ и нейните 

клонове. От месец септември 2005 г. Българска народна банка преустановява 

продажбата на целеви емисии държавни ценни книжа за индивидуални инвеститори и 

прехвърля тази дейност на търговските банки.  

През времето на активна работа на системата, със нея са търгувани 746 емисии 

ДЦК, издадени са 176 541 сертификата за притежание на ДЦК, изплатени са 99 276 

лихвени купона, а клиенти на системата са 22 903 инвеститори от цялата страна, 

основно от градовете София, Пловдив, Плевен, Варна, Русе, Хасково, където имаше 

работещи клонове на Българска народна банка, в които се извършваше търговията. 

Броя на всички клиенти на системата е 22 903, като в София е най-голям – 15 004 

индивидуални инвеститора. В централната сграда на Българска народна банка 

продажбата на държавни ценни книжа се извършваше на осем специализирани гишета 

и три каси, като в дните на засилен интерес към емисиите бяха обслужвани по над 1 000 

инвеститора с помощта на разработената автоматизирана система, при средно време за 

обслужване на клиент около 3 минути.  

6.3.1.1.1 Функционалност 

Оригиналната система за сделки с ДЦК с индивидуални инвеститори е 

проектирана за работа в мрежова среда и се състои от четири специализирани модула, 

модул модул „Администриране“, „Системни функции”, модул „Гише” и модул „Каса”. 

В отделните модули е обособена необходимата функционалност за извършване на 

съответните операции по обслужването на пазара на ДЦК.  На Фигура  45 са 

представени модулите на системата. 

Модул „Администриране“ дава достъп до цялата информация поддържана от 

системата. Позволява генериране, преглед и отпечатване на всички видове справки от 

системата, търсене и подреждане на данните по различни критерии. Модулът предлага 

и допълнителни възможности, като прехвърляне на собственост и блокиране на 

държавни ценни книжа, както и дейности по администриране на системата. 
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 АВТОМАТИЗИРАНА 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК НА 
ИНДИВИДУАЛНИ 
ИНВЕСТИТОРИ

 

 Администриране на 
системата

 Преглед и печат на справки

 Търсене и подреждане на 
данни

 Прехвърляне на 
собственост

 Блокиране на ДЦК 

 Започване на деня

 Приключване на деня

 Регистриране на емисии и 
продажби

 Преглед и отпечатване на 
ежедневни справки

 Търсене и подреждане на 
данни

 Операции с ДЦК

 Продажба

 Падеж

 Обратно изкупуване

 Прехвърляне на 
сертификат

 Частично прехвърляне на 
сертификат

 Други услуги

 Издаване на серификат

 Издаване на дубликат

 Справки по регистър

 Котировки

 Печат на справки и 
документи

 Системни функции

 Анулиране на касов 
документ

 Смяна на пароли

 Блокиране на главница по 
сертификат

 Блокиране на главница и 
лихви по сертификат

 Разблокиране на 
сертификат

 Разделяне на сертификат

 Достъп до данните за 
сделките

 Потвърждаване на плащане

 Разпечатване на сертификат

МОДУЛ АДМИНИСТРИРАНЕ МОДУЛ ГИШЕ МОДУЛ КАСАМОДУЛ СИСТАМНИ ФУНКЦИИ  

Фигура  45 Модули на „Автоматизирана информационна система за сделки с ДЦК“ 

Създадена от автора 

Модул „Системни функции“ е предназначен за извършване на основните 

ежедневни операции със системата. С него се извършва подготовка на системата за 

работа за следващия системен ден, която включва въвеждане на системната дата, 

задаване на търгуваните емисии с количествата за продажба и котировките за всяка от 

тях и генериране на необходимите справки за началото на деня. С модул „Системни 

функции“ се извършват и всички дейности по приключване на системния ден, като 

извеждане на необходимите справки за приключване на деня и засичане със справките 

на служителите от модул „Гише“ и :Каса“, архивиране на данните за деня, 

регистриране на нови емисии за продажба и други ежедневни операции.  
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Начало на 
работния ден

Задаване на начало на 
работния ден

Начало на 
обслужване на 

клиенти

Проверка на 
личните 

документи

Проверка на 
типа операция

Печат на вносна 
бележкаПродажба

Изплащане

Печат на 
нареждане - 

разписка

Касово обслужване 
на клиент

Проверка на 
личните и 

платежните 
документи

Некоректни документи

Проверка на 
типа операция

Печат сертификат 
за притежание на 

ДЦК

Продажба ИзплащанеПроверка на 
сумата

Потвърждаване на 
операцията

Проблем с плащането

Изплащане на 
сумата

Изготвяне на 
дубликати

справки и др.

Печат на 
документи

Некоректни лични
 документи

Задаване на 
системна дата

Въвеждане на 
нови емисии

Въвеждане на 
котировки за 
търгуваните 

емисии

Стартиране на 
работния ден

Анулиране на 
операцията

Потвърждаване на 
операцията

Приключване на 
работния ден

Проверка за 
равнение на 

сумите

Архивиране 
на данните

Край на работния 
ден

Запис на 
данните за 
операцията 

Запис на 
данните за 
операцията 

Запис на 
данните за 
операцията 

Запис на 
данните за 
операцията 

Печат на справки 
за изпълнените 

операции

Край на 
обслужването 

на клиенти

Да

Не

 

 Фигура  46  Блок-схема на “Атоматизирана информационна система за сделки с ДЦК” 

Създадена от автора 

Модул „Гише” е предназначен за извършване на сделките с ДЦК с 

индивидуалните инвеститори. Възможните сделки са продажба на ДЦК, падежиране на 

ДЦК, изплащане на лихвени купони по ДЦК, обратно изкупуване на ДЦК, частично 

изкупуване на ДЦК, прехвърляне на собствеността на ДЦК. Освен описаните сделки се 

извършват и операции като издаване на дубликати и генериране на различни справки.  
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N_ACC

PK CODE

 DESCR

 ACCOUNT

DOCTYPES

PK CODE

 DESCR

N_SECINT

PK SI_EMISS

PK SI_PORED

 SI_EMDATE

 SI_PAYDATE

 SI_PERCENT

 SI_COUPON

 SI_ENDDATE

KASA

PK K_NOMER

PK K_DATE

 K_HOUR

 K_EGN

 K_FOR_EGN

 K_DOCUMENT

 K_DOCDATE

 K_EMISSION

 K_OPER

 K_PORED

 K_SUMA

 K_PAYED

 K_USER

 K_PLACE

 K_BRANCH

 K_KUSER

 K_KPLACE

 K_KHOUR

 K_IS_PRINT

ACC_COND

 CODE

 NUMBER

 ACTION

 CONDITION

 FIELD1

 FIELD_REL

 FIELD2

 FIELD_EXPR

N_TYPES

PK T_TYPE

 T_DESCR

N_CLIENT

PK C_EGN

 C_NAME

 C_ZIP

 C_ADDRESS

 C_CITY

 C_COUNTRY

 C_PHONE

 C_DOCUMENT

 C_DOCTYPE

 C_GIVED

 C_GIVPLACE

 C_EMAIL

 C_NOTE

DOCUMENT

PK D_NOMER

PK D_DATE

 D_DUBLICAT

 D_BLOCKED

 D_EGN

 D_CLIENT

 D_OPER

 D_PORED

 D_EMISSION

 D_NUMBER

 D_NOMINAL

 D_PRICE

 D_PAYED

 D_BACKP

 D_OLDSERT

 D_OLDDSERT

 D_USER

 D_PLACE

 D_BRANCH

 D_HOUR

 D_NOTE

 D_IS_PRINT

 D_BLOCDATE

 D_BLOCKINT

 D_IN_SDR

 D_IN_DATE

 D_OUT_SDR

 D_OUT_DATE

 D_BL_NOMER

 D_BL_SER

N_USER

PK U_CODE

 U_NAME

 U_TYPE

 U_ID

 U_PASSW

 U_WORK

 U_PLACE

 U_BRANCH

ACT_TAX

 ACT_CODE

 TAX_CODE

ALLISSUE

PK S_EMISSION

 S_ENUMBER

 S_EDATE

 S_TYPE

 S_PADEJ

 S_NOMINAL

N_SECUR

PK S_EMISSION

 S_CDATE

 S_ENUMBER

 S_EDATE

 S_TYPE

 S_PADEJ

 S_ENDDATE

 S_NOMINAL

 S_COUPONS

 S_AMOUNT

 S_MIN_AM

 S_DIV_AM

 S_BUY_PR

 S_SALE_PR

 S_EFF_PR

 S_YM__PR

 S_OLP_PR

 S_TYPE_PR

 S_C_AMOUNT

 S_GODDOHOD

 S_ASSET

 S_AUCT_PR

 S_PRIDOB

 S_SALEDAYS

 S_SALE_WD

 S_EMISS_NP

 S_EMISS_WD

 S_PADEJ_NP

 S_PADEJ_WD

 S_BB_FEE

 S_DCK

 S_DCK_PRIM

 S_INT

 S_GLAV

 S_FINACT

 S_USER

 S_PLACE

 S_PERC

 S_FORMULA

 S_COND

 S_NUMBER

 S_UNLIMIT

 S_TO_BUY

 S_TO_SALE

 S_SYSTEM

ACC_REC

 KASA_EMIS

 KASA_DOC

 KASA_DOC_D

 ACC_DEBIT

 ACC_CREDIT

 ACC_SUMA

 ACC_HOUR

 ACC_USER

 ACC_PLACE

 ACC_BRANCH

N_WORKPL

PK WP_CODE

PK WP_BRANCH

 WP_DESCR

 WP_DATA

 WP_TYPE

 WP_ACCOUNT

BRANCHES

PK BRANCHCODE

 BRANCHNAME

 BRANCHDATA

 BRANCHARCH

 TO_GET

 TO_APPEND

N_COND

PK CODE

 ACTION

 TYPE_EMISS

 DESCR

COUNTRYS

PK CODE

 NAME

OLP_DATA

PK O_DAY

 O_OLP

 O_USER

 O_DATE

 O_TIME

LOG_DATA

PK LOG_DATE

PK LOG_TIME

 LOG_S_DATE

 LOG_USER

 LOG_PLACE

 LOG_BRANCH

 LOG_ACTION

 LOG_DOC

DAY_DATA

PK DD_DATE

PK DD_EMISS

 DD_FORSALE

 DD_CURRENT

 DD_SALE_PR

 DD_BUY_PR

 DD_TO_SALE

 DD_TO_BUY

N_SUMS

PK CODE

 DESCR

N_O_TYPE

PK CODE

 DESCR

SYS_DATA

PK SYS_DATE

 SYS_B_DATE

 SYS_B_TIME

 SYS_B_USER

 SYS_BPLACE

 SYS_B_OK

 SYS_E_DATE

 SYS_E_TIME

 SYS_E_USER

 SYS_EPLACE

 SYS_E_OK

 SYS_BRANCH

N_TAXES

PK TAX_CODE

 TAX_ACT

 TAX_DESCR

 TAX_AMOUNT

 TAX_ACTIVE

 TAX_ADD

N_OPER

PK O_CODE

 O_DESCR

 O_TYPE_DOC

 O_DOCUMENT
HOLIDAYS

PK DATE

 IS_HOLIDAY

 DESCR

ACCOUNTS

PK EMISS_TYPE

PK OPER_TYPE

 ORDER_TYPE

 ACC_COND

 SUM_TYPE

 ACC_DEBIT

 ACC_CREDIT

A_ACCREC

PK KASA_DOC

PK KASA_DOC_D

 KASA_EMIS

 ACC_DEBIT

 ACC_CREDIT

 ACC_SUMA

 ACC_HOUR

 ACC_USER

 ACC_PLACE

 ACC_BRANCH

 ACC_ARDATE

A_SECUR

PK S_EMISSION

 S_CDATE

 S_ENUMBER

 S_EDATE

 S_TYPE

 S_PADEJ

 S_NOMINAL

 S_CURRENCY

 S_AMOUNT

 S_MIN_AM

 S_MAX_AM

 S_DIV_AM

 S_BUY_PR

 S_SALE_PR

 S_EFF_PR

 S_YM__PR

 S_OLP_PR

 S_TYPE_PR

 S_C_AMOUNT

 S_GODDOHOD

 S_ASSET

 S_AUCT_PR

 S_PRIDOB

 S_SALEDAYS

 S_SALE_WD

 S_EMISS_NP

 S_EMISS_WD

 S_PADEJ_NP

 S_PADEJ_WD

 S_BB_FEE

 S_DCK

 S_DCK_PRIM

 S_INT

 S_GLAV

 S_FINACT

 S_USER

 S_PLACE

 S_PERC

 S_FORMULA

 S_COND

 S_NUMBER

 S_UNLIMIT

 S_TO_BUY

 S_TO_SALE

 S_SYSTEM

 S_ARDATE

A_DDATA

PK DD_DATE

PK DD_EMISS

 DD_FORSALE

 DD_CURRENT

 DD_SALE_PR

 DD_BUY_PR

 DD_TO_SALE

 DD_TO_BUY

 DD_ARDATE

A_LOG

PK LOG_DATE

PK LOG_TIME

 LOG_S_DATE

 LOG_USER

 LOG_PLACE

 LOG_BRANCH

 LOG_ACTION

 LOG_DOC

 LOG_ARDATE

A_DOC

PK D_NOMER

PK D_DATE

 D_DUBLICAT

 D_BLOCKED

 D_EGN

 D_CLIENT

 D_OPER

 D_PORED

 D_EMISSION

 D_NUMBER

 D_NOMINAL

 D_PRICE

 D_CURRENCY

 D_PAYED

 D_BACKP

 D_OLDSERT

 D_OLDDSERT

 D_BLOCDATE

 D_BLOCKINT

 D_IN_SDR

 D_IN_DATE

 D_OUT_SDR

 D_OUT_DATE

 D_USER

 D_PLACE

 D_BRANCH

 D_HOUR

 D_NOTE

 D_IS_PRINT

 D_BL_NOMER

 D_BL_SER

 D_ARDATE

A_KASA

PK K_NOMER

PK K_DATE

 K_HOUR

 K_EGN

 K_FOR_EGN

 K_DOCUMENT

 K_DOCDATE

 K_EMISSION

 K_OPER

 K_PORED

 K_SUMA

 K_CURRENCY

 K_PRI_C

 K_SEC_C

 K_PAYED

 K_USER

 K_PLACE

 K_BRANCH

 K_KUSER

 K_KPLACE

 K_KHOUR

 K_IS_PRINT

 K_ARDATE

O_DOC

 D_NOMER

 D_DATE

 D_DUBLICAT

 D_BLOCKED

 D_EGN

 D_CLIENT

 D_OPER

 D_PORED

 D_EMISSION

 D_NUMBER

 D_NOMINAL

 D_CURRENCY

 D_PRICE

 D_PAYED

 D_BACKP

 D_OLDSERT

 D_OLDDSERT

 D_BLOCKINT

 D_BLOCDATE

 D_IN_SDR

 D_IN_DATE

 D_OUT_SDR

 D_OUT_DATE

 D_USER

 D_PLACE

 D_BRANCH

 D_HOUR

 D_NOTE

 D_IS_PRINT

 D_BL_NOMER

 D_BL_SER

 D_ARDATE

A_SECINT

PK SI_EMISS

PK SI_PORED

 SI_EMDATE

 SI_PAYDATE

 SI_PERCENT

 SI_COUPON

 SI_ENDDATE

 SI_ARDATE

 

 Фигура  47  Модел на данните на “Автоматизирана информационна система за 

сделки с ДЦК” 

Създадена от автора 
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Всяка сделка се подготвя от служител през модул „Гише“, който проверява 

условията по сделката и изготвя необходимите платежни документи, сумите по които 

се изплащат на специализираните каси.  

Модул „Каса” е предназначен за приемане и изплащане на необходимите суми 

по извършваните сделки с ДЦК. Служителите работещи с модула, приемат и 

проверяват платежните документи изготвени от служителите на гишетата и извършват 

платежните операции. След приключване на работния ден служителите, работещи на 

модул „Каса” изготвят необходимите справки за извършените операции през деня. 

Функционална блок – схема на „Автоматизираната информационна система за сделки с 

ДЦК“ е представена на Фигура  46. 

6.3.1.1.2 Модел на данните 

Необходимите данни за работата на системата се съхраняват в набор от свързани 

таблици, в които информацията се добавя или актуализира от потребителите на 

системата в зависимост от извършваните операции. Таблиците са три основни групи, 

таблици съхраняващи основните данни на системата, таблици съхраняващи архивните 

данни на системата и таблици, съдържащи помощна информация под формата на 

класификатори. Потребителите имат директен достъп до данните от всички таблици 

през интерфейса на системата съобразно предоставените им права, като могат да 

извършват преглед на данните и да генерират различни справки. Потребителите със 

статут на администратори на системата могат да добавят, променят или изтриват 

информация, основно от помощните таблици. Актуализацията на информацията в 

основните таблици става само през съответните модули на системата. Към различните 

таблици са създадени индекси, които се използват за свързването им, както и за бързо 

търсене на данни. Моделът на данните на „Автоматизираната информационна система 

за сделки с ДЦК“ е представен на Фигура  47. 

6.3.1.2 Предназначение на симулатора „Finsim – Bonds“ 

Finsim – Bonds е предназначен да представи пред обучаемите пълната картина 

на процеса по търговия с държавни ценни книжа (ДЦК). В процеса на обучение се 

прави преглед на основните термини като първичен пазар, вторичен пазар, матуритет, 

доходност до падежа, ефективна годишна доходност и други. Разглеждат се видовете 

държавни ценни книжа и начина на формиране на доходност за всеки от тях.  
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Фигура  48 Блок-схема  на Finsim-Bonds 

Създадена от автора 

Специално внимание се отделя на видовете емисии ДЦК емитирани в България. 

При работата със симулатора се представя организацията и особеностите на директна 

продажба на ДЦК на индивидуални инвеститори, като се посочват  начините за 
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сравняване на доходностите на емисии ДЦК с различни характеристики и формиращи 

доходността си по различен начин, описани в Приложение 2 (формули от 1 до 8). 

Проследява се целия цикъл на работата на системата като се започва от 

подготовката на работния ден с избор на търгуваните емисии, количества и цени за 

деня. Стартиране на работния ден на системата. Проследява се процеса по продажбата 

на държавни ценни книжа, започващ от въвеждане на информация за съответната 

сделка, изготвяне на необходимите платежни документи и финализирането с процеса 

на плащане и издаване на сертификат за собственост. Функционална блок – схема на 

симулатора е представена на Фигура  48. 

6.3.1.3 Функционалност на Finsim - Bonds 

Финансовият симулатор Finsim-Bonds се състои от два модула "Сделки с ДЦК" и 

"Администриране" и е разработен да се използва в мрежова среда. Възможно е 

използването на симулатора върху отделна работна станция, която поддържа 

многозадачен режим на работа. За целите на обучението, броя на модулите от реалната 

система е намален, за да се оптимизира процеса по провеждане на симулации. Процеса 

по конфигуриране на системата, подготовката и приключване на работния ден, 

изготвянето на справки се представя от модул „Администриране“. Дейностите по 

изготвяне на различните операции с ДЦК и съпътстващите ги справки се илюстрират 

през модул „Сделки с ДЦК“.  

Обучаемите имат възможност да участвуват в различни операции с ДЦК –

продажба, изплащане на лихвени купони, обратно изкупуване, падежиране, 

прехвърляне на собственост като използуват подходящо подбрана извадка от реални 

данни за емисии ДЦК. В процеса на обучение  се анализират особеностите на отделните 

операции.  

Работата със симулатора дава възможност да се проследи целият процес по 

подготовката, провеждането и приключването на работния цикъл при организацията на 

търговията с ДЦК. Илюстрира характеристиките и особеностите на различните видове 

ДЦК - лихвоносни, сконтови, сконтово-лихвоносни, индексни, с фиксирана и с плаваща 

доходност.  
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6.3.1.4 Модел на данните 

Необходимите данни за работата на симулатора се съхраняват в набор от 

свързани таблици, в които информацията се добавя или актуализира от обучаемите в 

зависимост от извършваните операции.  

Таблиците са три основни групи, таблици съхраняващи основните данни на 

системата, таблици съхраняващи архивните данни на симулатора и таблици, 

съдържащи помощна информация под формата на класификатори. Обучаемите имат 

директен достъп до данните от всички таблици през интерфейса на системата 

съобразно предоставените им роли и права, като могат да извършват преглед на 

данните и да генерират различни справки. Обучемите с роля на администратори могат 

да добавят, променят или изтриват информация, основно от помощните таблици. 

Актуализацията на информацията в основните таблици става само през съответните 

модули на системата.  

Към различните таблици са създадени индекси, които се използват за 

свързването им, както и за бързо търсене на данни. Моделът на данните на „Finsim - 

Bonds“ е представен на Фигура  49.  

6.3.1.4.1 Потребителски  интерфейс– модул „Администриране” 

Модул “Администриране” се използва за подготовка на системата за работа, 

приключване на системния ден, въвеждане на данни, дефиниране на системни 

параметри необходими за работата на системата, извеждане на справки, архивиране и 

възстановяване на данните. При първоначалното стартиране на системата се извежда 

инициализиращ екран, в който участникът въвежда потребителското си име и парола за 

достъп до системата.  

След успешна регистрация се извежда екран с активирано основното меню на 

системата. Налични са следните възможности за избор:  

Подменю Файл – осигурява достъп до основните данни, необходими за работата 

на системата, а именно: 

 Регистър на сертификатите – осигурява достъп до регистъра на 

издадените сертификати, като може да извежда информацията в табличен 

вид или като екранна форма.  
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 Дневник на касовите документи – осигурява достъп до генерираните 

касови документи в резултат от направените сделки с ДЦК за текущия 

ден 

 ДЦК за продажба за текущата дата – осигурява достъп до 

регистрираните емисии ДЦК с техните количества за текущия ден 

 Регистър на търгуваните ДЦК  - осигурява достъп до регистър на 

емисии ДЦК, които се търгуват в момента през системата 

 Потребители на системата – осигурява достъп до данни на 

регистрираните потребители за работа със системата 

 Регистър на клиентите – осигурява достъп до регистър на клиентите 

закупували ДЦК през системата 

 Видове ДЦК – осигурява достъп до видовете емисии ДЦК, търгувани със 

системата 

 Дневник на операциите за текущата дата – осигурява достъп до 

дневник с подробно регистрирани операции в системата за деня, с 

информация за датата, часа, потребителя и вида на операцията 

 Архив на изплатените сертификати - осигурява достъп до регистъра на 

изплатените сертификати, които са издавани от системата 

 Архив на невалидните сертификати - осигурява достъп до регистъра на 

невалидните сертификати, които са издавани от системата 

 Архив на касовите документи - осигурява достъп до архив по дати на 

генерираните касови документи в резултат от направените сделки с ДЦК  

 Архив на регистъра на ДЦК - осигурява достъп до регистър на емисии 

ДЦК търгувани през системата които вече не са в обръщение 

 Архив на ДЦК за продажба - осигурява достъп до архивни данни по дни 

на емисии ДЦК търгувани през системата с техните цени и количества 

 Архив на операциите – осигурява достъп до архивен дневник на 

операциите с подробно регистрирани действия в системата по дни, с 

информация за датата, часа, потребителя и вида на операцията 
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 K_PAYED

 K_USER

 K_PLACE

 K_BRANCH
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PK T_TYPE
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 C_NAME
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 C_DOCTYPE

 C_GIVED
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 S_C_AMOUNT

 S_GODDOHOD

 S_ASSET

 S_AUCT_PR

 S_PRIDOB
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 S_SALE_WD
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 S_PADEJ_WD
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 S_DCK

 S_DCK_PRIM
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 S_GLAV
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 S_USER
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 S_PERC
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PK WP_CODE

PK WP_BRANCH
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 WP_DATA
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 D_NOTE

 D_IS_PRINT

 D_BL_NOMER

 D_BL_SER

 D_ARDATE

A_KASA

PK K_NOMER

PK K_DATE

 K_HOUR

 K_EGN

 K_FOR_EGN

 K_DOCUMENT

 K_DOCDATE

 K_EMISSION

 K_OPER

 K_PORED

 K_SUMA

 K_CURRENCY

 K_PRI_C

 K_SEC_C

 K_PAYED

 K_USER

 K_PLACE

 K_BRANCH

 K_KUSER

 K_KPLACE

 K_KHOUR

 K_IS_PRINT

 K_ARDATE

O_DOC

 D_NOMER

 D_DATE

 D_DUBLICAT

 D_BLOCKED

 D_EGN

 D_CLIENT

 D_OPER

 D_PORED

 D_EMISSION

 D_NUMBER

 D_NOMINAL

 D_CURRENCY

 D_PRICE

 D_PAYED

 D_BACKP

 D_OLDSERT

 D_OLDDSERT

 D_BLOCKINT

 D_BLOCDATE

 D_IN_SDR

 D_IN_DATE

 D_OUT_SDR

 D_OUT_DATE

 D_USER

 D_PLACE

 D_BRANCH

 D_HOUR

 D_NOTE

 D_IS_PRINT

 D_BL_NOMER

 D_BL_SER

 D_ARDATE

A_SECINT

PK SI_EMISS

PK SI_PORED

 SI_EMDATE

 SI_PAYDATE

 SI_PERCENT

 SI_COUPON

 SI_ENDDATE

 SI_ARDATE  

Фигура  49 Модел на данните на Finsim - Bonds  

Създадена от автора 

 Системни данни – осигурява достъп до допълнителни системни данни, 

необходими за работата на системата 

 Изход от програмата – използва се за излизане от модула 
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Всеки един от горните модули позволява работа в табличен вид или работа в 

режим на екранна форма. Работата в табличен вид с горните модули позволява по-

лесно проследяване на определен вид данни за различните записи, докато екранната 

форма осигурява извеждането на цялата налична информация за даден запис на един 

екран. 

Подменю Запис – активира се след като е избрана опция от подменюто Файл и 

дава възможност за работа на ниво записи като добавяне, промяна, изтриване и запис 

върху диска. В случай, че не е избрана такава опция, достъпът до опциите от менюто е 

блокиран и не може да се използват.  

Подменю Търсене - активира се след като е избрана опция от подменюто Файл и 

дава възможност за подреждане, търсене и филтриране на данните по различни 

критерии. В случай, че не е избрана такава опция, достъпът до опциите от менюто е 

блокиран и не може да се използват. 

Подменю Системни функции – дава достъп до основни функции засягащи 

основно дейностите по ежедневната работа със системата като потвърждаване на 

емисиите за продажба, изчисляване на дневните котировки, корекция на котировки, 

приключване на деня.. Осигурява възможност за генериране на необходимите групи 

индексни файлове, в случай на прекъсване на нормалната работа на системата.  

Подменю Печат – дава възможност да се извеждат детайлни и обобщени 

справки за извършените операции и съхраняваните данни на базата на наличната 

информация в системата. Всички справки могат да се разпечатват на печатащо 

устройство или да се записват във файл на операционната система. За всяка от опциите 

от подменюто Файл, след нейното избирането, е достъпна и възможност за извеждане 

на обща справка, при която се извеждат всички съхранени данни, които могат да бъдат 

предварително сортирани по наличните за опцията критерии. Последната възможност 

на подменюто Печат е за разглеждане на справки, които са били генерирани във 

файлове и са записани в работната директория на системата. 

Подменю Настройка – осигурява възможност за достъп до въвеждане на данни  

за работата на системата, като въвеждане на данните на нова емисия за търгуване, 

въвеждане на дати на лихвените плащания по лихвоносни емисии, въвеждане на 

лихвените проценти, задаване на системната дата, а също така и позволява промяна на 
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някои данни при необходимост като име и ЕГН на клиент, анулиране на грешно 

издадени касови документи и други. 

Подменю Класификатори – позволява поддръжката на класификатори, 

съдържащи информация за таксите за различните услуги, видове цени, информация за 

счетоводните записи, информация за работни и неработни дни през годината. 

6.3.1.5 Действия на обучаемите 

При първоначалното стартиране на системата се извежда инициализиращ екран, 

в който обучаемият въвежда потребителското си име и парола за достъп до системата. 

В режим на симулация обучаемите се запознават със съдействието на член на 

инструкторския екип с дейностите по администриране на системата за търговия с ДЦК. 

Обръща се внимание на специфичния контрол при работата с финансова система –

използването на принципа на четирите очи при въвеждането и проверката на данните. 

Преминава се един цикъл по подготовка на системата за нов работен ден – задаване на 

системна дата, подготовка на емисии за продажба, въвеждане на котировки, както и по 

приключване на работния ден, извеждане на основните справки за деня, архивиране на 

данните. Демонстрират се специфични дейности по отношение на проследяването на 

журнала на операциите на системата, начина на изпълнение на различните операции, 

както и различни видове справки.  

6.3.1.5.1 Функционалност – модул „Сделки с ДЦК” 

При първоначалното стартиране на системата се извежда инициализиращ екран, 

в който обучаемият въвежда потребителско име и парола за достъп до системата. При 

първоначална регистрация на всеки от обучаемите се присвоява уникален 

индивидуален код, който се използва при работата на системата. 

След успешна регистрация на обучаемия се извежда екран с активирано 

основното меню на системата. Налични са следните възможности за избор:  

Подменю Операция – осигурява достъп до основните операции при сделки с 

ДЦК предлагани от системата както следва: 

 Продажба на ДЦК -  

 Падеж на ДЦК 

 Обратно изкупуване на ДЦК 
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 Лихвени плащания 

 Частично изкупуване 

 Прехвърляне на сертификат 

 Частично прехвърляне на сертификат 

 Други услуги 

Подменю Търсене по – позволява търсене на записи в системата по номер на 

сертификат, ЕГН на клиент и име на клиент. При избиране на съответната опция се 

извежда диалогов прозорец за въвеждане на търсените данни. След намиране на 

търсения запис системата се позиционира върху него и го визуализира върху екранната 

форма. В случай, че не бъде намерен търсения запис се извежда информационно 

съобщение за потребителя.  

Подменю Печат – позволява разпечатване на касови документи, сертификати, 

дубликати на сертификати, касови дневници, както и необходимите справки за 

приключване на деня. Позволява разпечатването на справките на печатащи устройства 

или записване във файл. Осигурява възможност за разглеждане на записаните във 

файлове справки с опцията „Разглеждане на справка“. 

Подменю Системни функции – осигурява възможност за допълнителни 

функционалности, които се налагат при сделките с ДЦК, като анулиране на грешно 

издаден касов документ, въвеждане на допълнителна информация под формата на 

забележка за даден сертификат или клиент на системата, блокиране и разделяне на  

сертификати, а освен това позолява потребителят да смени текущата си парола и 

извежда информация за системата. 

6.3.1.6 Действия на обучаемите 

При първоначалното стартиране на системата се извежда инициализиращ екран, 

в който обучаемият въвежда потребителско име и парола за достъп до системата. В 

режим на симулация обучаемите се запознават със съдействието на член на 

инструкторския екип с дейностите по извършване на сделки със системата за търговия 

с ДЦК. Обръща се внимание на специфичния контрол при работата с финансова 

система – използването на принципа на четирите очи при въвеждането и проверката на 

данните. Преминава се един цикъл по извършване на операциите от различните опции 
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на менюто. Демонстрират се специфични дейности по отношение на проследяването на 

журнала на операциите на системата, начина на изпълнение на различните операции, 

както и различни видове справки.  

Начало

Край

Запис на 
данните 

Изчисляване на 
стойности за емисии 

ДЦК

Изчисляване на цени, 
доходност до падежа, 

ефективна годишна 
доходност за 

избраните емисии

Разглеждане на данни, 
справки, архивиране 

на данни, настройки на 
системата 

Да
Край на работата с 

модула
Не

Да

Избор на операция

Избор на емисии ДЦК

Избор на период

Разглеждане и анализ 
на данните

 

Фигура  50 Блок-схема  на Finsim-CalcBonds 

Създадена от автора 

6.3.1.7 Модул „CalcBonds”- спомагателен модул към Finsim – Bonds 

Към симулатора е разработен и допълнителен модул “CalcBonds” за изчисляване 

на доходността от различните видове държавни ценни книжа, който може да се 
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използва от обучаемите за по-бърза ориентация в доходността предлагана от 

различните видове емисии.  

6.3.1.8 Предназначение на модула 

Модулът “CalcBonds” е предназначен да запознае обучаемите с начина на 

формиране на доход при различните видове държавни ценни книжа. При работата с 

модула се представят и основни зарактеристики на емисиите като доходност до падежа 

и ефективна годишна доходност. С негова помощ може да се изчислят теоретичната 

доходност на регистрираните емисии държавни ценни книжа за период зададен от 

обучаемия, а също и основни показатели за емисиите ДЦК, описани в Приложение 2 

(формули от 1 до 8). Модулът може да се използва като средство за изготвяне на 

разчети и вземане на решения при инвестиции в държавни ценни книжа. Блок – схема 

на „CalcBonds“ е представена на Фигура  50. 

6.3.1.9 Функционалност 

Модулът „CalcBonds“ е помощно средство за изчисляване на доходността от 

различните видове държавни ценни книжа,  който може да се използва от обучаемите за 

по-бърза ориентация в доходността предлагана от различните видове емисии. Модулът 

съдържа данните за използваните със симулатора емисии.  

Обучаемите имат възможност да изчисляват различни параметри на емисиите 

ДЦК, като доходност до падежа, ефективна годишна доходност  и да вземат решения за 

първична продажба, изплащане на лихвени купони, обратно изкупуване, падежиране, 

прехвърляне на собственост като използуват подходящо подбрани реални данни.  

6.3.1.10 Модел на данните 

Форматът на данните използван от “CalcBonds” е съвместим с формата на 

“Finsim – Bonds”, което улеснява използването му в симулациите. Необходимите данни 

за работата на модула се съхраняват в набор от свързани таблици. 

Таблиците са две групи, таблици съхраняващи основните данни на емисиите 

държавни ценни книжа и таблици с временни данни, които съхраняват изчислените 

стойности и се генерират от модула в зависимост от избраните емисии за обработка. 

Обучаемите имат директен достъп до данните от всички таблици през интерфейса на 

модула, като могат да извършват преглед на данните и да генерират различни справки. 
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Актуализацията на информацията в основните таблици става само през съответните 

опции на модула. Модел на данните на модула “CalcBonds” е представен на Фигура  51. 

EFFYYELD

PK C_DATE

 EM_001_01

 EM_002_01

 EM_..._..

PRICES

PK C_DATE

 EM_001_01

 EM_002_01

 EM_..._..

MATYIELD

PK C_DATE

 EM_001_01

 EM_002_01

 EM_..._..

YEARYELD

PK C_DATE

 EM_001_01

 EM_002_01

 EM_..._..

  

N_SECINT

PK SI_EMISS

 SI_EMDATE

 SI_PORED

 SI_PAYDATE

 SI_PERCENT

YM_PRICE

PK C_DATE

 EM_001_01

 EM_002_01

 EM_..._..

N_SECUR

PK S_EMISSION

 S_TO_CALC

 S_ENUMBER

 S_EDATE

 S_TYPE

 S_PADEJ

 S_NOMINAL

 S_GODDOHOD

 S_ASSET

 S_AUCT_PR

 S_PERC

 S_FORMULA

OLP_DATA

PK O_DAY

 O_OLP

 O_USER

 O_DATE

 O_TIME

N_TYPES

PK T_TYPE

 T_DESCR

TEMPSTRU

PK FIELD_NAME

 FIELD_TYPE

 FIELD_LEN

 FIELD_DEC

 

Фигура  51 Модел на данните на модула “CalcBonds” 

Създадена от автора 

6.3.1.11 Потребителски интерфейс 

При първоначалното стартиране на модула се извежда инициализиращ екран с 

изведено главното меню на модула.  Налични са следните възможности за избор:  

Подменю Файл – осигурява достъп до основните екрани с информация за 

избраните държавни ценни книжа от системата, както следва: 

 Списък на емисиите ДЦК – съдържа списък на емисиите държавни ценни 

книжа с техните характеристики, за изчислението на които ще се използва 

модула.  С маркиране в първата колона се отбелязват емисиите за които ще 

се извършват изчисления на различните показатели. След избор на желаните 

емисии е необходимо да се стартира процедурата по изчисляване на 

показателите с избор на Печат/Изчисляване на котировки ДЦК от главното 

меню на модула и въвеждане на интервала от време за който да се извърши 

изчислението в изведения диалогов прозорец.  
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 Цени на ДЦК – съдържа изчислените теоретични цени на избраните емисии 

ДЦК на базата на изчислена лихва и/или отстъпка за ден съобразно тяхната  

доходност. Данните за избраните емисии се подреждат в колони, като се 

генерират толкова колони, колкото емисии са избрани в опцията „Списък на 

емисиите ДЦК“. Изчислените стойности по дни за избрания интервал от 

време се подреждат по редове 

 Цени на база на доходност до падежа - съдържа изчислените стойности за 

цени изчислени на база на доходност до падежа за избраните емисии ДЦК. 

Данните за избраните емисии се подреждат в колони, като се генерират 

толкова колони, колкото емисии са избрани в опцията „Списък на емисиите 

ДЦК“. Изчислените стойности по дни за избрания интервал от време се 

подреждат по редове 

 Доходност до падежа - съдържа изчислените стойности за доходност до 

падежа за избраните емисии ДЦК. Данните за избраните емисии се 

подреждат в колони, като се генерират толкова колони, колкото емисии са 

избрани в опцията „Списък на емисиите ДЦК“. Изчислените стойности по 

дни за избрания интервал от време се подреждат по редове 

 Ефективна годишна доходност - съдържа изчислените стойности за 

ефективна годишна доходност за избраните емисии ДЦК. Данните за 

избраните емисии се подреждат в колони, като се генерират толкова колони, 

колкото емисии са избрани в опцията „Списък на емисиите ДЦК“. 

Изчислените стойности по дни за избрания интервал от време се подреждат 

по редове 

 Лихвени проценти – съдържа стойностите за основния лихвен процент на 

централната банка, който се използва за определяне на доходността на 

обвързаните с него емисии ДЦК  

 Видове ДЦК – съдържа описание на типовете емисии ДЦК 

Подменю „Запис“ – активира се след като е избрана опция от подменюто 

„Файл“ и дава възможност за работа на ниво записи като добавяне, промяна, изтриване 

и запис върху диска. В случай, че не е избрана такава опция, достъпът до опциите от 

менюто е блокиран и не може да се използват.  
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Подменю Търсене по – дава възможност за подреждане на записи и търсене на 

записи в системата по предварително зададени ключови полета. При избор на опцията 

„Подреждане по“ се извежда диалогов прозорец с възможните за модула критерии за 

подреждане. След потвърждаване от потребителя занните в модула се подреждат по 

избрания критерий. При избор на опцията „Търсене по“ се извежда диалогов прозорец 

за въвеждане на търсените данни. След намиране на търсения запис системата се 

позиционира върху него и го визуализира върху екранната форма. В случай, че не бъде 

намерен търсения запис се извежда информационно съобщение за потребителя.  

Подменю Печат – позволява генерирането на справка за регистрираните в 

модула ДЦК и генерирането на стандартна обща справка за всеки модул. Позволява 

извеждането на справките на печатащи устройства или записване във файл. Осигурява 

възможност за разглеждане на записаните във файлове справки с опцията „Разглеждане 

на справка“. Също така дава достъп до стартиране на опцията „Изчисляване на 

котировки на ДЦК“. При избиране на тази опция се стартира процедура по изчисление 

на всички параметри на избраните емисии от „Списък на емисиите ДЦК“.  

Подменю Системни функции – осигурява възможност създаване на помощни  

индексни файлове, които са необходими за работата на системата. 

6.3.1.12 Действия на обучаемите 

При първоначалното стартиране на системата се извежда основното меню на 

модула. Първата опция Списък на емисиите ДЦК от подменюто Файл дава достъп на 

обучаемите до регистрираните емисии ДЦК с техните основни характеристики като 

номер на емисията, дата на емисята, цената на първичния пазар, номиналната стойност 

датата на падеж, доходността и типа на емисията. Посочените данни се използват за 

извършването на необходимите изчисления за избраните емисии.  

 Обучаемите избират емисиите за които желаят да извършват изчисления като 

поставят маркировка в първата колона от реда за емисията. В изчисленията участвуват 

всички емисии, които имат маркирова в първата колона. Маркирането става след 

позициониране върху първата колона от реда на желаната емисия, избиране на опцията 

Промяна на запис от подменю „Запис на модула“ и натискане на клавиша за празна 

позиция (Space). Обучемите могат да маркират произволен брой емисии, за които да се 

извършат необходимите изчисления. В случай на грешен избор на емисия с повторно 
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натискане на  върху първото поле на клавиша за празна позиция, маркировката  се 

изтрива и емисията се изважда от процедурите за обработка.   

Начало

Регистриране на 
участника

Проверка за 
изпълнима сделка

Да

Избор на 
операция

Не

Край

Запис на 
данните за 
операцията 

Печат на справки 
за изпълнените 

операции

Въвеждане на поръчки

Сключване на 
сделка 

Добавяне на 
поръчката към 

чакащите

Не
Край на 

поръчките
Да

Разглеждане на 
данни, справки, 
архивиране на 

данни, настройка 
на системата 

 

Фигура  52 Блок-схема на Finsim – Order Driven 

Създадена от автора 
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6.3.2 Finsim - Order Driven 

6.3.2.1 Предназначение на симулатора 

Симулаторът представлява специално разработен за обучение модул за 

илюстрация на пазар на ценни книжа базиран на поръчки (Order Driven market). Има за 

цел да запознае обучаемите с начина на работа и особеностите на този основен вид от 

финансови пазари. В мрежова среда всеки от участниците получава достъп до система 

от информационни екрани и има възможност да подава свои оферти купува или 

продава, които се реализират при подходяща насрещна оферта. Модула съхранява 

подадените оферти, води дневник на сключените сделки, следи състоянието на 

портфейлите на брокерите, предлага възможност за извеждане на различни справки. 

Функционална блок-схема на симулатора на пазар на ценни книжа, движен от поръчки 

(Order Driven Market) е представена на Фигура  52. 

6.3.2.2 Функционалност и логически модел 

Обучаемите могат да въвеждат свои оферти купува или продава за 

регистрираните в системата ценни книжа с определени от тях цени и количества. 

Цикълът по въвеждане на поръчки и сключване на сделки може да се повтаря 

многократно от обучаемите, като основната цел е запознаването им с начина по който 

работи пазар на ценни книжа движен от поръчки (Order Driven Market).  

При всяка въведена поръчка симулатора проверява дали има регистрирана 

насрещна поръчка, която да я удовлетворява. Удовлетворяваща поръчка е тази, която 

предлага по-добра или равна цена на въведената. В случай, че не е намерена 

удовлетворяваща поръчка, новата поръчка се регистрира в системата в очакване на 

бъдещи поръчки. В случай на намиране на удовлетворяваща поръчка, симулаторът 

регистрира сделка между страните, въвели поръчките и актуализира информацията за 

броя оставащи ценни книжа. В края на сесията всички неизпълнени поръчки се 

изтриват от системата. Логическа схема на модела на пазар, движен от поръчки е 

представена на Фигура  53. 
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Начало

Край

Актуализация на  
поръчката с 
оставащото 
количество 

Да

Не
Проверка за насрещни 
оферти за въведената 

акция

Въвеждане на данни за 
поръчка

Проверка за 
удовлетворяваща цена

Проверка за достатъчно 
количество

Да

Да

Проверка за оставащо 
количество

Запис на данните за 
поръчката в 
дневника на 
операциите

Запис на данните 
за поръчката в 

списъка на 
чакащите поръчки

Запис на данните 
за поръчката в 

списъка на 
чакащите поръчки

Не

Запис на данните 
за поръчката в 

списъка на 
чакащите поръчки

Не

Премахване на 
данните за 

поръчката от 
списъка на 

чакащите поръчки

Не

Да

Запис на резултатите 
от обработката в 

дневника на 
операциите

 

Фигура  53 Логически модел на Finsim – OrderDriven 

Създадена от автора 
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6.3.2.3 Модел на данните 

Необходимите данни за работата на симулатора се съхраняват в набор от 

свързани таблици, в които информацията се добавя или актуализира от обучаемите в 

зависимост от извършваните операции.  

Таблиците са две групи, таблици съхраняващи основните данни на системата и 

таблици, съдържащи помощна информация под формата на класификатори. 

Обучаемите имат директен достъп до данните от всички таблици през интерфейса на 

симулатора, като могат да извършват преглед на данните и да генерират различни 

справки. При работата със симулатора, информацията в таблиците автоматично се 

актуализира в зависимост от въведените заявки и изпълнените сделки на обучаемите. 

Към различните таблици са създадени индекси, които се използват за 

свързването им, както и за бързо търсене на данни. Моделът на данните на „Finsim - 

OrderDriven“ е представен на Фигура  54. 

6.3.2.4 Потребителски интерфейс 

При първоначалното стартиране на системата се извежда инициализиращ екран, 

в който обучаемият въвежда потребителското си име и парола за достъп до системата. 

В случай, че обучаемият не е регистриран до момента, системата извежда 

предупредително съобщение и дава възможност за първоначална регистрация. При 

първоначална регистрация на всеки от обучаемите се присвоява уникален 

индивидуален код, който се използва при работата на системата. 

След успешна регистрация на обучаемия се извежда екран с активирано 

основното меню на системата. Налични са следните възможности за избор:  

 Борсови операции – основният модул на системата, при стартирането му 

се извежда екран в който обучаемите могат да въвеждат своите поръчки и 

да следят въведените поръчки от останалите участници 

 Изход от програмата – използва се за изход от системата 

Второто подменю “Данни” предлага следните възможности за избор: 

 Сделки – извежда списък на сключените сделки, с информация за 

продавачите, купувачите, ценните книжа обект на сделката с тяхното 

количество, цена и дата и точен час на самата сделка. Данните могат да 
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бъдат подреждани и търсени по ценна книга или по ред на въвеждане. 

Могат да бъдат извеждани автоматични справки по предварително 

избрано подреждане на данните. 

 Дневник – извежда дневник на операциите извършени от участниците, 

включващи подробна информация за ценните книжа, тяхната цена и брой 

обект на съответната сделка, извършената операция по покупка или 

продажба, датата и точния час на извършване на съответната операция.  

Данните могат да бъдат подреждани и търсени по ценна книга, участник  

или по ред на въвеждане. Могат да бъдат извеждани автоматични справки 

по предварително избрано подреждане на данните. 

 Акции – съдържа списък на емисиите ценните книжа с техните кодове. 

Данните могат да бъдат подреждани и търсени по код или по ред на 

въвеждане. Могат да бъдат извеждани автоматични справки по 

предварително избрано подреждане на данните. 

 Брокери – показва списък на регистрираните участници с тените кодове и 

разполагаеми суми. Данните могат да бъдат подреждани и търсени по код 

или по ред на въвеждане. Могат да бъдат извеждани автоматични справки 

по предварително избрано подреждане на данните. 

 Оферти– съдържа информация за подадените поръчки за ценни книжа, 

участникът, който е подал поръчката, ценната книга, операцията (продава 

или купува) цената и броя ценни книги. Данните могат да бъдат 

подреждани и търсени по ценна книга и цена или по ред на въвеждане. 

Могат да бъдат извеждани автоматични справки по предварително 

избрано подреждане на данните. 

Третото подменю “Записи” е активно само, след като е избрана някоя от 

изборените до тук възможности и позволява добавяне, промяна, изтриване и 

възстановяване на записи с данни. Без да е активирана някоя от изброените опции, 

данните не могат да бъдат променяни, което е защита срещу неволни грешки на 

обучаемите. 

Четвъртото подменю “Търсене” също е активно само, след като е избрана някоя 

от изборените до тук възможности и позволява подреждане и търсене на записи с данни 

по определени критерии. 
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SHARES

PK S_CODE

 S_DESCR

 S_NOTE

ACTIONS

PK B_DATE

PK B_TIME

 B_BROKER

 B_SHARE

 B_PRICE

 B_AMOUNT

 B_OPER
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Фигура  54 Модел на данните на Finsin-OrderDriven 

Създадена от автора 

Петото подменю “Системни функции” предлага следните възможности за избор: 

Еднопотребителски режим – променя режимите на работа на системата от 

многопотребителски в еднопотребителски режим и обратно, за работа в среда на 

локална мрежа от различни потребители е задължително системата да се превключи в 

многопотребителски режим, докато еднопотребителският режим се използва основно за  

системни дейности 

Създаване на индексни файлове – създава необходимите за работата на 

системата индексни файлове, използват се за подреждане на данните по различните 

ключови полета 

Съхраняване на даните – съхранява текущите данни на системата на външен 

носител, така съхранените данни могат да се използват като архив, а също така за 

подготовка на подходящи данни за реализиране на различни сценарии по време на 

изгровия цикъл  

Възстановяване на даните  – възстановява от външен носител съхранени данни 

на системата, може да се използва за зареждане на предварително подготвени 

подходящи данни за реализиране на различни сценарии по време на симулацията 
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Обучаемите могат да въвеждат свои оферти купува или продава за 

регистрираните в системата ценни книжа с определени от тях цени и количества. 

Цикълът по въвеждане на поръчки и сключване на сделки може да се повтаря 

многократно от обучаемите, като основната цел е запознаването им с начина по който 

работи пазар на ценни книжа движен от поръчки (Order Driven Market). С цел 

максимално илюстриране на начина на работа на пазара обучаемите имат достъп до 

допълнителна информация за извършените операции от всеки от тях, цените при които 

са сключени сделки, както и архив на офертите.  

6.3.2.5 Действия на обучаемите 

При първоначалното стартиране на системата се извежда инициализиращ екран, 

в който обучаемият въвежда потребителското си име и парола за достъп до системата. 

В случай, че обучаемият не е регистриран до момента, системата извежда 

предупредително съобщение и дава възможност за първоначална регистрация. При 

първоначална регистрация на всеки от обучаемите се присвоява уникален 

индивидуален код, който се използва при работата на системата. 

В режим на симулация обучаемите могат да въвеждат свои оферти купува или 

продава за регистрираните в системата ценни книжа с определени от тях цени и 

количества. Въвеждането на оферти става след натискане на функционалния клавиш 

„F4” и попълването на съответните полета в долната част на работния екран. При 

въвеждането на информацията системата извършва автоматични проверки за 

валидността на въведената информация и извежда информационни съобщения при 

необходимост. При въвеждането на всяка поръчка за регистрираните ценни книжа 

автоматично се стартира процедура за провека на налични условия за изпълнение на 

поръчката. Така системата автоматично изпълнява подадените поръчки, които се 

удовлетворяват от изчислената цена, като записва резултатите в съответните регистри. 

Логическият модел на симулатора „Finsim – OrderDriven“ е показан на Фигура  53. 

Процесът по въвеждане на поръчки и изчисляване на цените може да се повтаря 

многократно от обучаемите, като основната цел е запознаването им с начина по който 

работи пазар на ценни книжа движен от поръчки (Order Driven Market).  
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6.3.3 Finsim – Fixing 

6.3.3.1 Предназначение на симулатора 

Симулаторът „Finsim – Fixing“ представлява специално разработен за обучение 

модул за илюстрация на пазар с изчисляване на равновесна цена (Fixing). Има за цел да 

запознае обучаемите с особеностите на този пазар на ценни книжа. В мрежова среда 

всеки от участниците получава достъп до система от информационни екрани и има 

възможност да подава свои оферти купува или продава. Модула съхранява подадените 

оферти. При възникване на определено събитие (наличие на достатъчен брой оферти, 

изтичане на зададен интервал от време, стартиране на процедура от участник) 

изчислява предложение за равновесна цена за всяка ценна книга. Функционална блок-

схема на симулатора на пазар с изчисление на равновесна цена (Fixing), е представена 

на Фигура  55. 

6.3.3.2 Функционалност и логически модел 

Основната цел при работата със симулатора е запознаването на обучаемите с 

начина, по който работи пазар на ценни книжа с изчисляване на равновесна цена 

(Fixing). Обучаемите могат да въвеждат свои оферти купува или продава за 

регистрираните в системата ценни книжа с определени от тях цени и количества. Всяка 

въведена поръчка се записва в базата данни на симулатора. Обучаемите могат да 

въвеждат поръчки до изтичане на времето за приемане на оферти.  

След изтичане на времето за приемане на оферти се стартира процедура по 

изчисляване на равновесна цена за всяка ценна книга, за която има подадени насрещни 

оферти. За равновесна цена се счита, цената, при която ще се изтъргува най-колямо 

количество от ценната книга. При изпълнение на продедурата, симулаторът изчислява 

количеството ценни книги, което ще се продаде за всяка въведена цена, за която има 

насрещни оферти, определя при каква цена е максималното количество и записва 

резултатите в таблица от базата данни. 

След определянето на равновесната цена за ценните книги, за които има 

подадени оферти, симулаторът регистрира сделки между страните с удовлетворени 

поръчки.  Това са всички поръчки, които се удовлетворяват от изчислената цена. 

Резултатите се записват в базата данни на симулатора. В края на сесията всички 

неизпълнени поръчки се изтриват от системата. Логическата схема на модела на 
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симулатора „Finsim - Fixing“, представящ пазар с изчисляване на равновесна цена е 

дадена на Фигура  56. 

Начало

Край

Запис на 
данните за 
операцията 

Печат на справки 
за изпълнените 

операции

Сключване на сделки 
по най-добрата цена

Разглеждане на данни, 
справки, архивиране 

на данни, настройки на 
системата 

Да

Край на поръчкитеНе

Да

Избор на операция

Въвеждане на поръчки

Изчисляване на най-
добрата цена

Регистриране на 
участника

Проверка за 
заявка за 
фиксинг

Не

 

Фигура  55 Блок-схема на Finsim – Fixing 
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Създадена от автора 

6.3.3.3 Модел на данните 

Необходимите данни за работата на симулатора се съхраняват в набор от 

свързани таблици, в които информацията се добавя или актуализира от обучаемите в 

зависимост от извършваните операции.  

Таблиците са две групи, таблици съхраняващи основните данни на системата и 

таблици, съдържащи помощна информация под формата на класификатори. 

Обучаемите имат директен достъп до данните от всички таблици през интерфейса на 

симулатора, като могат да извършват преглед на данните и да генерират различни 

справки. При работата със симулатора, информацията в таблиците автоматично се 

актуализира в зависимост от въведените заявки и изпълнените сделки на обучаемите. 

Към различните таблици са създадени индекси, които се използват за 

свързването им, както и за бързо търсене на данни. Моделът на данните на „Finsim - 

Fixing“ е представен на Фигура  57. 

6.3.3.4 Потребителски интерфейс 

При първоначалното стартиране на системата се извежда инициализиращ екран, 

в който обучаемият въвежда потребителското си име и парола за достъп до системата. 

В случай, че обучаемият не е регистриран до момента, системата извежда 

предупредително съобщение и дава възможност за първоначална регистрация. При 

първоначална регистрация на всеки от обучаемите се присвоява уникален 

индивидуален код, който се използва при работата на системата. 

 Пазар на акции – основният модул на системата, при стартирането му се 

извежда екран в който обучаемите могат да въвеждат своите поръчки и да 

следят въведените поръчки от останалите участници 

 Изход от системата – използва се за изход от системата 

 Дневник – извежда дневник на операциите извършени от участниците, 

включващи подробна информация за ценните книжа, тяхната цена и брой 

обект на съответната сделка, извършената операция по покупка или 

продажба, датата и точния час на извършване на съответната операция.  

Данните могат да бъдат подреждани и търсени по ценна книга, участник  
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или по ред на въвеждане. Могат да бъдат извеждани автоматични справки 

по предварително избрано подреждане на данните. 

Начало

Край

Актуализация на  
поръчките с 
оставащите 
количества 

ДаПроверка за 
изчисляване на най-

добра цена

Въвеждане на данни за 
поръчка

Проверка за оставащи 
наличности купува или 

продава от актива

Запис на данните за 
поръчката в 
дневника на 
операциите

Запис на данните за 
изпълнените сделки 

за актива

Премахване на 
записите за 

изчерпаните 
наличности от списъка 
на чакащите поръчки

Не

Да

Запис на резултатите 
от обработката в 

дневника на 
операциите

Да

Създаване на списък с търгуваните 
активи

Създаване на списък с всички 
подадени оферти продава и купува 

за пореден актив от списъка

Изчисляване на  изтъргуваното 
количество за всяка подадена цена 

за актива

Изпълнение на всички сделки за 
актива по изчислената най-добра 

цена

Определяне на най-добрата цена на 
актива (цената с максимално 

изтъргуваното количество от актива)

Не

Проверка край на списъка с 
активи

Не

 

Фигура  56 Логически модел на Finsim-Fixing 

Създадена от автора 
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След успешна регистрация на обучаемия се извежда екран с активирано 

основното меню на системата. Налични са следните възможности за избор:  

Второто подменю “Данни” предлага следните възможности за избор: 

 Акции – съдържа списък на емисиите ценните книжа с техните кодове. 

Данните могат да бъдат подреждани и търсени по код или по ред на 

въвеждане. Могат да бъдат извеждани автоматични справки по 

предварително избрано подреждане на данните. 

 Брокери – показва списък на регистрираните участници с тените кодове и 

разполагаеми суми. Данните могат да бъдат подреждани и търсени по код 

или по ред на въвеждане. Могат да бъдат извеждани автоматични справки 

по предварително избрано подреждане на данните. 

 Сделки – извежда списък на сключените сделки, с информация за 

продавачите, купувачите, ценните книжа обект на сделката с тяхното 

количество, цена и дата и точен час на самата сделка. Данните могат да 

бъдат подреждани и търсени по ценна книга или по ред на въвеждане. 

Могат да бъдат извеждани автоматични справки по предварително 

избрано подреждане на данните. 

 Изчислени цени – съдържа информация за изчислените най-добри цени на 

базата на подадените поръчки с датата и точния час на изчисление, брой 

продадени и купени ценни книги за съответната равновесна цена. 

Данните могат да бъдат подреждани и търсени по ценна книга и цена или 

по ред на въвеждане. Могат да бъдат извеждани автоматични справки по 

предварително избрано подреждане на данните. 

 Цени на сделки – извежда списък със сключените сделки, съдържащ 

датата, точния час и цената на сделката. Данните могат да бъдат 

подреждани и търсени по ценна книга и цена или по ред на въвеждане. 

Могат да бъдат извеждани автоматични справки по предварително 

избрано подреждане на данните. 

 Оферти – продава – съдържа информация за подадените поръчки за 

продажба на ценни книжа, участникът, който е подал поръчката, ценната 

книга, цената и броя ценни книги. Данните могат да бъдат подреждани и 
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търсени по ценна книга и цена или по ред на въвеждане. Могат да бъдат 

извеждани автоматични справки по предварително избрано подреждане 

на данните. 

SHARES

PK S_CODE

 S_DESCR

 S_NOTE

BIDSHARE

PK B_CODE

 B_BROKER

 B_SHARE

 B_PRICE

 B_AMOUNT

 B_DATE_VAL

 B_TIME_VAL

 B_DATE_INP

 B_TIME_INP

 B_S_AMOUNT

 B_COND

 B_NOTE

ACTIONS

PK B_DATE

PK B_TIME

 B_BROKER

 B_SHARE

 B_PRICE

 B_AMOUNT

 B_OPER

BSTSHARE

PK B_SHARE

 B_BID_PR

 B_ASK_PR

 B_LASTPR

 B_CALCPR

 B_CHANGE

 B_MAX

 B_MIN

 B_DAY_OPEN

 B_DAY_MAX

 B_DAY_MIN

 B_DAY_LAST

 B_DAY_ASK

 B_DAY_BID

 B_DAY_DEAL

 B_NOTE

ASKSHARE

PK A_CODE

 A_BROKER

 A_SHARE

 A_PRICE

 A_AMOUNT

 A_DATE_VAL

 A_TIME_VAL

 A_DATE_INP

 A_TIME_INP

 A_S_AMOUNT

 A_COND

 A_NOTE

DEALS

PK D_CODE

 D_SALER

 D_BUYER

 D_SHARE

 D_PRICE

 D_AMOUNT

 D_OPER

 D_DATE

 D_HOUR

 D_NOTE

BROKERS

PK B_CODE

 B_NAME

 B_AMOUNT

 B_NOTE

 B_FIRM

 

Фигура  57 Модел на данните на Finsim – Fixing 

Създадена от автора 

 Оферти – купува - съдържа информация за подадените поръчки за покупка на 

ценни книжа, участникът, който е подал поръчката, ценната книга, цената и броя 

ценни книги. Данните могат да бъдат подреждани и търсени по ценна книга и 

цена или по ред на въвеждане. Могат да бъдат извеждани автоматични справки 

по предварително избрано подреждане на данните. 

Третото подменю “Записи” е активно само, след като е избрана някоя от 

изборените до тук възможности и позволява добавяне, промяна, изтриване и 

възстановяване на записи с данни. Без да е активирана някоя от изброените опции, 

данните не могат да бъдат променяни, което е защита срещу неволни грешки на 

обучаемите. 
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Четвъртото подменю “Системни функции” предлага следните възможности за 

избор: 

Еднопотребителски режим – променя режимите на работа на системата от 

многопотребителски в еднопотребителски режим и обратно, за работа в среда на 

локална мрежа от различни потребители е задължително системата да се превключи в 

многопотребителски режим, докато еднопотребителският режим се използва основно за  

системни дейности 

Създаване на индексни файлове – създава необходимите за работата на 

системата индексни файлове, използват се за подреждане на данните по различните 

ключови полета 

Съхраняване на даните– съхранява текущите данни на системата на външен 

носител, така съхранените данни могат да се използват като архив, а също така за 

подготовка на подходящи данни за реализиране на различни сценарии по време на 

изгровия цикъл  

Възстановяване на даните– възстановява от външен носител съхранени данни 

на системата, може да се използва за зареждане на предварително подготвени 

подходящи данни за реализиране на различни сценарии 

6.3.3.5 Действия на обучаемите 

При първоначалното стартиране на системата се извежда инициализиращ екран, 

в който обучаемите въвеждат потребителско име и парола за достъп до системата. В 

случай, че даден обучаем не е регистриран до момента, системата извежда 

предупредително съобщение и дава възможност за първоначална регистрация. При 

първоначална регистрация на всеки от обучаемите се присвоява уникален 

индивидуален код, който се използва при работата на системата. 

В режим на симулация обучаемият може да въвежда свои оферти купува или 

продава за регистрираните в системата ценни книжа с определени от него цени и 

количества. Въвеждането на оферти става след натискане на функционалния клавиш 

„F4” и попълването на съответните полета в долната част на работния екран. При 

въвеждането на информацията, системата извършва автоматични проверки за 

валидността на въведената информация и извежда информационни съобщения при 

необходимост. След въвеждането на достатъчен брой поръчки за регистрираните ценни 
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книжа може да се стартира процедурата за изчисляване на равновесната цена и 

сключване на сделки по нея с натискане на функционалния клавиш “F8”. При 

изчисляването на цената, симулаторът автоматично изпълнява подадените поръчки, 

които се удовлетворяват от изчислената цена, като записва резултатите в съответните 

таблици от базата данни. Цикълът по въвеждане на поръчки и изчисляване на цените 

може да се повтаря многократно от обучаемите, като основната цел е запознаването им 

с начина по който работи пазар на ценни книжа с изчисляване на равновесната цена 

(Fixing market).  

Цикълът по въвеждане на поръчки и изчисляване на цените може да се повтаря 

многократно от обучаемите, като основната цел е запознаването им с начина по който 

работи пазар на ценни книжа с изчисляване на равновесна цена. С цел максимално 

илюстриране на начина на работа на пазара обучаемите имат достъп до допълнителна 

информация за операциите на всеки от тях, регистър на изчислените цени,  цените при 

които са сключени сделки, както и архив на офертите купува и продава. Симулаторът 

предлага и възможност с натискане на клавиш “F9” само да се изчисли равновесната 

цена за дадена сесия, но без да се сключват сделки. 

6.3.4 Finsim - Hybrid  

6.3.4.1 Предназачение на симулатора 

Симулаторът представлява съчетание на функционалността на „Finsim - Order 

Driven“ и „Finsim – Fixing“ в една система, което позволява бързото и лесно 

превключване от единия пазар към другия. Към Finsim – Hybrid има създадена и 

допълнителна функционалност, кочто позволява използването му и за организиране на 

делова игра. Симулаторът поддържа допълнителна информация за портфейлите на 

брокерите, сумите с които разполагат, търгуваните активи и наличностите им. При 

въвеждане на поръчки и сключване на сделки необходимата информация се записва в 

базата данни, като актуализира съответните таблици, независимо през кой пазар 

въведени поръчките. Функционална блок-схема на Finsim – Hybrid, е представена на 

Фигура  58. 

6.3.4.2 Функционалност и логически модел 

Finsim – Hybrid включва в себе си цялата функционалност предлагана от Finsim- 

Fixing и Finsim-Order Driven. Обучаемите могат да въвеждат свои оферти купува или 
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продава за регистрираните в системата ценни книжа с определени от тях цени и 

количества и на избран от тях пазар. Всяка въведена поръчка се записва в базата данни 

на симулатора.  

Начало

Регистриране на 
участника

Проверка за 
изпълнима сделка

ДаНе

Край

Запис на 
данните за 
операцията 

Печат на справки 
за изпълнените 

операции

Въвеждане на поръчки

Сключване на 
сделка 

Добавяне на 
поръчката към 

чакащите

НеКрай на 
поръчките

Не

Разглеждане на данни, 
справки, архивиране 

на данни, настройки на 
системата 

Order Driven Избор на 
симулатор

Проверка за заявка 
за фиксинг

Запис на 
данните за 
операцията 

Въвеждане на поръчки

Изчисляване на най-
добрата цена

Не

Да

Сключване на сделки 
по най-добрата цена

Fixing

Избор на друга операция

Избор на 
операция

Да

Изход от 
системата

Не

Печат на справки 
за изпълнените 

операции

Да

Край на 
поръчките

Да

 

Фигура  58 Блок-схема на Finsim – Hybrid 
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Създадена от автора 

Обучаемите могат да въвеждат поръчки до изтичане на времето за приемане на 

оферти. Сключените сделки се регистрират по начина и условията на съответния пазар,  

описани в т. 6.3.2 за пазар, движен от поръчки и 6.3.3 за пазар, с изчисляване на 

равновесната цена. Логическата схема на модела на симулатора „Finsim - Hybrid“ е 

дадена на Фигура  59. 

6.3.4.3 Модел на данните 

Необходимите данни за работата на симулатора се съхраняват в набор от 

свързани таблици, в които информацията се добавя или актуализира от обучаемите в 

зависимост от извършваните операции.  

Таблиците са две групи, таблици съхраняващи основните данни на симулатора и 

таблици, съдържащи помощна информация под формата на класификатори. 

Обучаемите имат директен достъп до данните от всички таблици през интерфейса на 

симулатора, като могат да извършват преглед на данните и да генерират различни 

справки. При работата със симулатора, информацията в таблиците автоматично се 

актуализира в зависимост от въведените заявки и изпълнените сделки на обучаемите.  

Към различните таблици са създадени индекси, които се използват за 

свързването им, както и за бързо търсене на данни. Моделът на данните на „Finsim - 

Hybrid“ е представен на Фигура  60. 

6.3.4.4 Потребителски интерфейс 

Достъпа до модула и начина на работа е напълно идентичен с начина на работа с 

Finsim-Order и Driven Finsim-Fixing, описани в 6.3.2. и 6.3.3. През потребителския му 

интерфейс има достъп до различните опции за двата вида пазари на ценни книжа.  

6.3.4.5 Действия на обучаемите 

Действията на обучаемите са идентични с описаните по-горе за отделните 

симулатори. Единствената разлика е, че в основното меню обучаемите имат достъп до 

двата модула след избор на съответната опция. При избор на опцията „Пазар на 

поръчки” се стартира симулатора Finsim-Order Driven, а при избор на опцията „Пазар 

на равновесна цена” се стартира симулатора Finsim-Fixing.  
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Обучаемите имат достъп до допълнителна информация за състоянието на 

портфейлите си, дневник на операциите на всеки от тях, регистър на изчислените цени,  

цените при които са сключени сделки, както и архив на офертите купува и продава, 

която могат да използват за по-детайлно запознаване с начина на работа на пазарите. 

Край

Актуализация на  
поръчките с оставащите 

количества 

Да

Проверка за 
изчисляване на най-

добра цена

Въвеждане на данни за 
поръчка

Проверка за оставащи 
наличности купува или 

продава от актива

Запис на данните за 
поръчката в дневника 

на операциите

Запис на данните за 
изпълнените сделки 

Премахване на 
записите за 

изчерпаните 
наличности от списъка 
на чакащите поръчки

Не

Да

Запис на резултатите от 
обработката в дневника 

на операциите

Да

Създаване на списък с търгуваните 
активи

Създаване на списък с всички 
подадени оферти продава и купува 

за пореден актив от списъка

Изчисляване на  изтъргуваното 
количество за всяка подадена цена 

за актива

Изпълнение на всички сделки за 
актива по изчислената най-добра 

цена

Определяне на най-добрата цена на 
актива (цената с максимално 

изтъргуваното количество от актива)

Не

Проверка край на списъка с 
активиНе

Начало

Актуализация на  
поръчката с 

оставащото количество 

Да

Не
Проверка за насрещни 
оферти за въведената 

акция

Въвеждане на данни за 
поръчка

Проверка за 
удовлетворяваща цена

Проверка за достатъчно 
количество

Да

Да

Проверка за 
оставащо 

количество

Запис на данните за 
поръчката в дневника 

на операциите

Запис на данните 
за поръчката в 

списъка на 
чакащите поръчки

Запис на данните 
за поръчката в 

списъка на 
чакащите поръчки

Не

Запис на данните 
за поръчката в 

списъка на 
чакащите поръчки

Не

Премахване на 
данните за 
поръчката

Не

Да

Запис на резултатите от 
обработката в дневника 

на операциите

Актуализация на 
портфейлите  на 

участниците

Актуализация на 
паричните сметки на 

участниците

Изпълнение на 
сделката

Проверка на пазар ПоръчкиФиксинг

Проверка на пазар

ПоръчкиФиксинг
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6.3.4.6 Възможности за конфигуриране 

Системата може да работи в следните два режима: 

 В режим на симулация, при който обучаемият може да въвежда свои 

оферти купува или продава за регистрираните в системата ценни книжа с 

определени от него цени и количества. При него като цикълът по 

въвеждане на поръчки и изчисляване на цените може да се повтаря 

многократно от обучаемите, като основната цел е запознаването им с 

начина по който работи избрания пазар на ценни книжа. Може лесно да 

се превключва между двата модула и да се анализират и сравняват 

особеностите на пазар движен от поръчки (Order Driven Market) и пазар с 

изчисляване на май-добра цена (Fixng Market).  

 В режим на делова игра, при който обучаемият в състезателни условия  

въвежда свои оферти купува или продава. Деловата игра се организира на 

тактове, като обучаемите трябва да определят своите решения за всеки 

такт съобразно текущата обстановка. В зависимост от начина на 

организиране  на деловата игра е възможно да е по-подходящо вместо 

Finsim-Hybrid да се използват отделните модули  Finsim-Fixing и Finsim-

Order Diven, тъй като те са оптимизирани за съответния пазар, няма да се 

налага превключване между режимите и съответно да възникват 

проблеми и грешки. 

В зависимост от избрания режим на работа могат да се разработят и избират 

подходящи комплекти от данни с цел максимално пълна илюстрация на особеностите 

на пазара. 

В режим на делова игра обучаемият отново може по същия начин да въвежда 

свои оферти купува или продава за регистрираните в системата ценни книжа с 

определени от него цени и количества. Разликата от режима на симулация е, че 

обучаемия е поставен в игрова ситуация и трябва да постигне зададени цели при 

налични ограничения. Обучаемият трябва да вземе решение за оптимална инвестиция с 

разполагаемите пари, така, че да получи максимална печалба. Акцентът тук вече се 

пренася от запознаването с работата в оценката на предимствата на даден пазар, на 
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базата на натрупаните познания за неговата организация и съответно неговите 

предимства и недостатъци. В резултат от възникналите обстоятелства в конкретния 

етап от деловата игра обучаемият трябва да реши в какви ценни книжа да инвестира 

своите средства и дали изобщо да участва на този пазар. Въвеждането на поръчки става 

от участниците в продължение на времетраенето на всеки такт от деловата игра, като 

резултатите от всяка поръчка автоматично се регистрират от системата и се 

актуализират наличностите от ценни книжа и разполагаемите средства на участниците.   
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6.3.4.7 Набор стандартни данни за симулацията 

 При симулациите както и при деловите игри основната задача е да се илюстрира 

даден процес в неговото многообразие за кратко време, каквото е определеното време 

за обучение. Това обикновено много рядко е възможно или направо е невъзможно да се 

случи в реалния живот. За да може да се изпълни така описаната задача е необходимо 

така да се организира развитието на събитията, че обучаемите да минат през желаните 

игрови ситуации за времето за обучение. Инструктурският екип може да организира 

желаното развитие на даден сценарии, чрез подготовката на подходящи данни за 

различните етапи от играта или симулацията.  Наличието на няколко комплекта данни, 

които предварително да са синхронизирани и валидирани, би позволило по-голяма 

гъвкавост на инструктурския екип по време на симулацията и на игровия процес.  
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7 Организиране на делова игра базирана върху фамилията 

симулатори на финансови пазари Finsim  

Като основна концепция залегнала в разработката на Finsim е организиране на 

делова игра, базирана на симулатори на реални финасови пазари. Разработваните 

симулатори са обединени от обща тематика и са групирани във фамилия с 

последователно нарастваща сложност.  

По време на играта обучаемите се поставят в поредица от конкретни стопански 

ситуации, които ги стимулират към активни самостоятелни действия. Интегрират се 

задачи от различни раздели в областта на финансовите пазари и инструменти и се  

затвърдява значителен по обем теоретичен материал с конкретни примери и действия. 

7.1 Цел на деловата игра: 

Цел на деловата игра е организация на финансов пазар за целите на обучението, 

на който обучаемите имат възможност да инвестират в условия максимално близки до 

реалните. Така в игрова среда се съчетават две задачи, първата, запознаване с 

организацията и работата на финансовите пазари и втората, взимане на инвестиционни 

решения в условия на симулиране на конкурентна обстановка. Участниците работят и 

вземат решения в екипи, което позволява използване на всички предимства на екипното 

участие като вземане на роли, разделяне и делегиране на права и отговорности. 

В процеса на разиграването на деловата игра се съчетава използуването на 

активни методи с традиционни педагогически форми на обучение, като прожекции на 

учебни филми, беседи с насочващи въпроси, дискусии, изготвяне на писмени отчети, 

обсъждания, изнасяне на доклади от студентите и други. Създава се динамична среда 

чрез интегрирането на подходящи инструменти и услуги, формиращи своеобразна 

игрова екосистема, която допринася както за подобряване на учебния процес, така и за 

изживяването на обучаемите. Така, в условията на променяща се инвестиционна среда, 

те прилагат на практика усвоените знания от дисциплини, свързани с финансовите 

пазари и инструменти. 
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7.2 Правила на деловата игра 

В разиграването на финансовата делова игра Finsim участвуват 4 екипа. Всеки 

екип представлява инвестиционен посредник на финансовия пазар и се състои от 3 до 5 

участника с разпределени роли. През цялото разиграване всички екипи имат достъп до 

едни и същи финансови инструменти и един и същи финансов пазар. 

Всеки екип получава определена сума пари, които може да инвестира в 

наличните финансови инструменти, съгласно подготвения от инструкторския екип 

сценарий. 

Деловата игра стартира при определени начални условия и преминава през 12 

цикъла, което позволява нейното разиграване в рамките на един семестър. Всяка 

седмица се изиграва един цикъл, по време на който обучаемите трябва да вземат 

определени решения. Графично представяне на процеса по провеждането на делова 

игра е показано на Фигура  61. 

 

Фигура  61  Провеждане на делова игра  

Създадена от автора 

На всеки цикъл обучаемите вземат решения на базата на информация 

постъпваща от различни източници, като: 
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 Резултати от предишни решения на екипа 

 Параметри на финансовата среда за съответния цикъл 

 Данни от извършени проучвания 

 Съобщения от инструкторския екип 

 Допълнителна информация и съобщения, получени по различните 

информационни канали, интегрирани в игровата среда  

По време на всеки цикъл от играта, сумите с които оперират екипите освен 

промяната на условията при които са инвестирани, могат да бъдат засегнати от 

въвеждане на данъци, такси или облекчения от страна на съответните органи – 

правителство, централна банка, комисия за регулиране на финансовите пазари в 

зависимост от икономическата обстановка. 

В деловата игра инструкторският екип симулира също така действието на 

субекти и явления, чието моделиране е трудно, невъзможно или нежелателно 

(консултантски групи, университети, медиен поток, информационни източници, 

обществено мнение и др.).  

За вземането на своите решения, екипите трябва да анализират цялата налична 

информация.  

7.3 Сценарий на деловата игра 

През игровите цикли са подредени различни събития в зависимост от 

подготвения сценарий от преподавателския екип. В разработения сценарий, са 

предвидени подходящи промени в инвестиционната среда, с цел илюстриране на 

различни ситуации. Предвидено е редуване на периоди на подем на икономическата 

среда, периоди на влошаване, периоди на сериозна криза и периоди на стабилизация. В 

рамките на сценария, обучаемите получават възможност да взимат своите решения в 

условия на динамично променяща се среда, с цел получаване на максимален 

образователен ефект. В точка 7.6 е представен примерен сценарий за разиграване на 

деловата игра. 
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7.4 Участници в деловата игра 

Има две основни групи участници в деловата игра – инструктори и обучаеми. 

Инструкторският екип е съставен от преподаватели и организира всички дейности 

свързани с подготовката, провеждането и приключването на деловата игра.  

7.4.1 Инструкторски екип 

Инструкторският екип  подготвя подходящ сценарий за играта. Сценарият 

трябва да включва последователността и характера на събитията през игровия цикъл. 

Сценария трябва да осигурява динамично променяне на условията, в които оперират 

екипите през различните стъпки от игровия цикъл. Така обучаемите попадат в различни 

условия и реагират съобразно ситуацията. Освен необходимата информация за 

параметрите на финансовата среда за даден цикъл, инструкторският екип осигурява по 

наличните комуникационни канали и допълнителна информация за екипите.  

В зависимост от наличните възможности и условия, информацията се предава 

чрез предварително подготвени табла с указания, интернет-базиран сайт за играта 

съдържащ инструкции, мултимедийни презентации, клипове, съобщения в интернет, 

новини, вестници и други комуникационни канали, подготвени от инструкторския екип. 

Тези средства се интегрират в обща игрова среда и формират цялостна игрова 

екосистема. На Фигура  23 са представени страници посветени на деловите игри. 

7.4.2 Обучаеми 

Обучаемите са организирани в отделни екипи, които се състезават помежду си 

за постигане на максимален краен резултат. В рамките на екипите отделните участници 

изпълняват различни роли. През периодите на играта екипите са равнопоставени и 

трябва да взимат инвестиционни репения на базата на познанията на своите членове и 

постъпващата инфрмация. 

7.5 Етапи при провеждането на деловите игри  

Провеждането на една делова игра се състои от три основни етапа. Първият етап 

е подготовка за играта, вторият е същинското разиграване и последният е заключителен 

етап на играта. Подготовката на всеки от етапите е изключително важна за правилното 
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протичане на игровите дейности, както и за създаването на специфичен подход при 

прилагането на играта в образователния процес [20]. 

7.5.1 Подготовка на играта 

Подготовката на играта включва запознаване на участниците с условията, 

правилата на играта и необходимите ресурси. Обръща се специално внимание на 

учебния материал, който ще бъде засегнат по време на разиграването. Инструкторският 

екип представя на обучаемите информация за: 

 Наличните източници на информация за играта, правилата на играта, 

инструкции за участниците, къде са достъпни и как могат да се използват 

през целия процес 

 Начина, мястото и времената за предаване на решенията от екипите 

 Необходимо оборудване на екипите за провеждането на играта, като 

компютри, таблети, смартфони, къде и при какви условия могат да бъдат 

ползвани 

 Начините на комуникация между участниците, като се посочват 

наличните канали  

Установяването на подходящи форми на комуникация е от особена важност за 

успешното протичане на деловата игра. Комуникацията между инструкторският екип и 

обучаемите започва от етапа на подготовка на играта и продължава през целия игрови 

процес. 

Необходимата информация от подготвителния етап се представя пред 

участниците с помощта на предварително подготвени табла с указания, мултимедийни 

презентации, клипове, интернет базиран сайт за деловата игра и други. 

Специализираният интернет сайт съдържа описание на деловата игра, правилата 

на разиграване, цели, начин на организация на игровия процес, описание на начините 

на комуникация между участниците и друга информация за начално запознаване на 

обучаемите. Сайтът е организиран на раздели, които се активират по време на игровите 

цикли и осигурява динамично променяща се информация от екипа инструктури към 

участниците в играта, в зависимост от следвания сценарий, достигнатия етап от 

разиграването и възникналите събития. Така разработеният сайт се превръща в единна 
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точка за разпространение на информация по време на играта и интегрира останалите 

използвани средства. На Фигура  43 са показани страници за деловата игра Finsim. 

Като последна стъпка от етапа на подготвка на играта, участниците се разделят 

на екипи, разпределят ролите си в рамките на екипа и регистрират екипите в системата 

с имена и електронни адреси.  

7.5.2 Същинско разиграване на деловата игра 

По време на развитието на играта, в условията на променяща се инвестиционна 

среда, участниците от различните екипи ще трябва да прилагат на практика усвоените 

знания от дисциплини, свързани с финансовите пазари и инструменти. За да могат да 

вземат подходящи решения, участниците трябва да следят развитието на събитията, 

заложени в сценария на играта и да оценяват влиянието им върху инвестиционната 

среда. 

Инструкторският екип представя на обучаемите информация на всеки цикъл за: 

 Параметрите на финансовата среда 

 Важни съобщения, изискващи бърза реакция от участниците 

 Съобщения, нямащи директно отношение към играта и игровия процес, 

но представляващи част от общ информационен фон 

Същинското разиграване на деловата игра преминава през 12 цикъла. По време 

на всеки цикъл, участниците вземат своите инвестиционни решения на базата на 

постъпила информация за текущите параметри на финансовата среда, резултатите от 

предни решения и допълнителните съобщения, постъпващи от инструкторския екип 

(Фигура  62). Преди края на всеки цикъл, екипите трябва да представят своите решения.  

В края на всеки цикъл се прави изчисление на активите на всеки екип от игровия 

модел и се получават резултатите с които той влиза в следващия етап. Във всеки етап 

от играта, сумите с които оперират екипите освен условията при които са инвестирани, 

могат да бъдат засегнати от въвеждане на данъци, такси или облекчения от страна на 

съответните органи – правителство, централна банка, комисия за регулиране на 

финансовите пазари в зависимост от икономическата обстановка. 
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Фигура  62 Въздействия при формиране на решения 

Създадена от автора 

Първият цикъл от разиграването е нулев и резултатите от него не се вземат 

предвид при по-нататъшното разиграване. По време на първия цикъл обучаемите се 

запознават с принципите и особеностите на играта. Резултатите от решенията на 

екипите от следващите цикли се зачитат и оформят техните позиции. След подаването 

на решенията на екипите за последния цикъл се прави крайното подреждане в 

зависимост от постигнатите по време на разиграването резултати.  

7.5.3 Заключителна част 

По време на заключителната част на деловата игра се прави анализ на целия 

игрови процес с цел акцентиране на образователното съдържание. Всеки екип направи 

кратко представяне на действията си пред останалите, посочвайки мотивите за вземане 

на ключовите решения. След представянето на всички екипи се прави анализ на цялата 

игра от страна на инструкторския екип и се отправят препоръки към участниците. 

Участниците също се окуражават да отправят препоръки за оптимизация на игровия 

процес. 

Последната стъпка от дейностите се състои в изготвяне на писмен отчет за 

проведената делова игра, включващ теоретична част, обхващаща използваните 

инструменти и пазари и практическа част, състояща се от поведението и решенията на 

екипа. Изготвените отчети се използват заедно с резултатите, постигнати при 
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разиграването на деловата игра за формиране на крайна оценка на участниците по 

изучаваната дисциплина. 

Дейностите по провеждането на деловата игра завършват с анализ на 

резултатите от нейното разиграване в рамките на инструкторския екип и генериране на 

идеи за бъдещо развитие и оптимизация. 

7.6 Примерен сценарий за провеждане на делова игра 

Предложеният сценарий е изготвен за 12 игрови цикъла, като позволява 

развитието на една делова игра в рамките на един семестър. Освен времето за 

провеждане на всеки игрови цикъл, са предвидени часове за начално запознаване на 

участниците с условията и организацията на деловата игра и за анализ на крайните 

резултати. 

В зависимост от получената информация за параметрите на финансовата среда 

за съответния цикъл, съдържанието на допълнителната информация и резултатите от 

предишни решения по установените комуникационни канали, екипите взимат 

необходимите инвестиционни решения и ги предават до края на определеното време за 

цикъла. Състоянието на управляваните от тях активи се преизчислява на всеки цикъл и 

резултатите им се изпращат за подготовка на решенията за следващия цикъл.  

Екипите са длъжни да следят всички източници на информация за ориентация в 

променящата се обстановка по време на целия игрови цикъл. Последиците от 

пропуснати или неправилно интерпретирани съобщения са за сметка на екипа, като не 

се допуска повтаряне на етапи, поради пропуски, грешки или други проблеми от страна 

на екипите. 

7.6.1 Начални условия  

Всеки екип получава 1 000 000 лева в началото на деловата игра и може да ги 

инвестира в следните финансови инструменти: 

 Банкови депозити в три банки с различно пазарно поведение 

 Акции на три публични компании с различно пазарно поведение 

 Държавни ценни книжа с различен начин на формиране на доходност – 

сконтови, лихвоносни и индексни ценни книжа 
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Екипите могат да поръчват проучвания на пазарите на външни консултанти, 

като всяко проучване струва 20 000 лв. Възможна е промяната на цената на 

проучванията по време на делората игра. 

7.6.2 Етап 1  

Първият етап е подготвителен, като целта му е да запознае екипите с начина на 

провеждане на играта. Решенията взети от екипите се анулират и не се вземат под 

внимание за следващите етапи.  

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 8 %, Банка 2 – 10 %, Банка 3 – 12 % 

Цени на акции: Компания 1 – 120 лв., Компания 2 – 200 лв., компания 3 – 240 лв.  

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 95 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 5, Индексни годишни ИПЦ + 5 

Допълнителна информация: 

ОЛП = 8 %, ИПЦ 8 % 

Обменни курсове на USD = 11 лв, GBP = 17 лв 

7.6.3 Етап 2 

Начало на реалното разиграване. 

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 8 %, Банка 2 – 10 %, Банка 3 – 12 % 

Цени на акции: Компания 1 – 120 лв., Компания 2 – 200 лв., компания 3 – 240 лв.  

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 95 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 5, Индексни годишни ИПЦ + 5 

Допълнителна информация: 

ОЛП = 8 %, ИПЦ 8 % 

Обменни курсове на USD = 12, GBP = 19 
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7.6.4 Етап 3  

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 9 %, Банка 2 – 10 %, Банка 3 – 12 % 

Цени на акции: Компания 1 – 160 лв., Компания 2 – 180 лв., компания 3 – 280 лв.  

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 93 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 5, Индексни годишни ИПЦ + 5 

Допълнителна информация: 

ОЛП = 15 %, ИПЦ 20 % 

Обменни курсове на USD = 14, GBP = 28,  

Въвеждане на 10% данък върху доходите от инвестиции в ценни книжа и 15%  

данък върху лихвата от банкови депозити от правителството. 

7.6.5 Етап 4  

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 9 %, Банка 2 – 10 %, Банка 3 – 12 % 

Цени на акции: Компания 1 – 160 лв., Компания 2 – 180 лв., компания 3 – 280 лв.  

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 93 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 5, Индексни годишни ИПЦ + 5 

Допълнителна информация: 

ОЛП = 15 %, ИПЦ 20 % 

Обменни курсове на USD = 14, GBP = 28,  

Въвеждат се преференции от правителството за инвестиции в ДЦК – отпадане на 

данък върху доходите от ДЦК 

7.6.6 Етап 5  

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 12 %, Банка 2 – 15 %, Банка 3 – 20 % 

Цени на акции: Компания 1 – 140 лв., Компания 2 – 160 лв., компания 3 – 220 лв.  
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Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 91 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 5, Индексни годишни ИПЦ + 5 

Допълнителна информация: 

ОЛП = 20 %, ИПЦ 30 % 

Обменни курсове на USD = 22, GBP = 35,  

7.6.7 Етап 6 

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 15 %, Банка 2 – 18 %, Банка 3 – 25 % 

Цени на акции: Компания 1 – 120 лв., Компания 2 – 125 лв., Компания 3 – 200 лв.  

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 87 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 5, Индексни годишни ИПЦ + 5 

Допълнителна информация: 

Увеличение на ОЛП на 30%, ИПЦ 60 % 

Обменни курсове на USD = 30, GBP = 52,  

Рязко увеличение на инфлацията и обменните курсове на валутите. Фалит на 

Компания 3 

7.6.8 Етап 7  

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 20 %, Банка 2 – 25%,  Банка 3 – 30 %, 

Цени на акции: Компания 1 – 120 лв., Компания 2 – 125 лв., Компания 3 -  

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 80 лв,  

Допълнителна информация: 

Увеличение на ОЛП на 45%, ИПЦ 80 % 

Обменни курсове на USD = 70, GBP = 120,  

Фалит на Банка 2. Въвеждане на паричен съвет. Рязко увеличение на инфлацията 

и обменните курсове на валутите. Спиране на търговията с корпоративни облигации. 
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Предлагане само на краткосрочни емисии ДЦК. Увеличаване на цените на 

консултантските услуги на 30 000 лв. 

7.6.9 Етап 8 

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 12 %,  Банка 3 – 15 % 

Цени на акции: Компания 1 – 110 лв., Компания 2 – 105 лв.  

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 80 лв, Лихвоносни годишни 

ОЛП + 5, Индексни годишни ИПЦ + 5 

Допълнителна информация: 

Намаление на ОЛП на 20%, ИПЦ 35 % 

Обменни курсове на USD = 30, GBP = 45,  

Нормализиране на инфлацията. Намаляване на обменните курсове на валутите 

7.6.10 Етап 9 

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 10 %, Банка 3 – 14 % 

Цени на акции: Компания 1 – 140 лв., Компания 2 – 165 лв.  

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 92 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 5, Индексни годишни ИПЦ + 5 

Допълнителна информация: 

Намаляване  на ОЛП на 10%, ИПЦ 12 % 

Обменни курсове на USD = 15, GBP = 28, 

Намаляване на цените на консултантските услуги на 20 000 лв.  

7.6.11 Етап 10 

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 5 %, Банка 3 – 8 % 

Цени на акции: Компания 1 – 160 лв., Компания 2 – 195 лв.  
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Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 96 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 2, Индексни годишни ИПЦ + 2 

Допълнителна информация: 

Намаляване  на ОЛП на 6%, ИПЦ 8 % 

Обменни курсове на USD = 10, GBP = 18,  

7.6.12 Етап 11 

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 1 - 4 %, Банка 3 – 5 % 

Цени на акции: Компания 1 – 160 лв., Компания 2 – 180 лв  

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 98 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 5, Индексни годишни ИПЦ + 5 

Допълнителна информация: 

Намаляване  на ОЛП на 4%, ИПЦ 6 % 

Обменни курсове на USD = 4, GBP = 8,  

7.6.13 Етап 12  

Параметри на финансовата среда:  

Банкови депозити: Банка 2 %, Банка 3 - 4 % 

Цени на акции: Компания 1 – 160 лв., Компания 2 – 180 лв. 

Държавни ценни книжа: Сконтови тримесечни – 98 лв, лихвоносни годишни 

ОЛП + 3, Индексни годишни ИПЦ + 3 

Допълнителна информация: 

ОЛП = 2 %, ИПЦ 4 % 

Обменни курсове на USD = 4, GBP = 8,  

След прилагане на решенията от последния етап се прави крайното подреждане 

на екипите в зависимост от постигнатите по време на разиграването резултати.  
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8 Приноси 

Целта на дисертационния труд е разработване на подход за обучение по 

финансови пазари и инструменти, базиран на активни методи - делови игри и 

симулации на финансови пазари с цел повишаване на ефективноста на обучение на 

студентите, запознаване с реални системи използвани в Република България и 

добиване на практически опит при работа със системите в условия максимално 

близки до реалните. 

Задачите, които бяха решени за постигане на целта са: 

 Изследване на ефективността от използване на активни методи, като делови 

игри и симулации при бизнес ориентираното обучение на студентите 

 Изследване за необходимостта от обучение по финансови пазари и 

инструменти на широк кръг от потенциални инвеститори 

 Изследване на финансови пазари в Република България, предназначени за 

индивидуални инвеститори и поведението на участниците в тях 

 Проектиране и разработка на симулатори на базови финансови пазари за 

запознаване на обучаемите с основни финансови инструменти и техники на 

търгуване  

 Създаване на подход за обучение по финансови пазари и инструменти, 

базиран на игрова екосистема от интегрирани инструменти, позволяващ 

създаване на образователна среда, максимално близка до реалната 

В рамките на настящата работа са направени следните приноси: 

1. Направена е оценка и е обоснована необходимостта от използване на делови 

игри и симулации за обучение в областта на финансовите пазари и 

инструменти, точки 2.8, 3.1 и 3.5. Дефинирани са основните характерни 

черти и изисквания при разработката на делови игри и симулации - точки 

2.9.1 и 4.2, публикации [149] и [156]. 

2. Направено е изследване сред студенти, изучаващи делови игри за оценка на 

използването на активни методи в обучението, като са взети мнения преди 

провеждане на делова игра и след приключване на разиграването, точка 5.1. 
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3. Направен е анализ на поведението на българския инвеститор в държавни 

ценни книжа на базата на информация от издания на БНБ и МФ за 

специализиран пазар за физически лица за периода 1994 – 2005 г., точка 5.2, 

публикация [160]. 

4. Разработена е концепция и е създадена система за търгуване на държавни 

ценни книжа с индивидуални инвеститори, използвана от БНБ – точка 

6.3.1.1. 

5. Разработена е концепция и са създадени фамилия симулатори на финансови 

пазари за целите на обучението по дисциплини свързани с финансовите 

пазари и инструменти, на базата на: 

 Система за търговия с държавни ценни книжа за индивидуални 

инвеститори, използвана от БНБ, точка 6.3.1.2, публикация [151] 

 Система за търговия на ценни книжа, работеща на принципа на пазар 

движен от поръчки (order-driven), точка 6.3.2, публикация [148]  

 Система за търговия на ценни книжа, работеща на принципа на пазар с 

изчисляване на равновесна цена (fixing), точка 6.3.3, публикация [148] 

 Система за търговия на ценни книжа, работеща на принципа на 

хибриден пазар (hybrid), точка 6.3.4, публикация [148] 

6. Разработен е подход със сценарий за реализация на делова игра за обучение 

по финансови пазари и инструменти на базата на фамилията симулатори, 

интегрирани в обща игрова екосистема, точка 4.4, публикация [159]. 

Информация за направените приноси може да бъде намерена в посочените точки 

към всеки от тях. Основни резултати от настоящият труд са публикувани в рецензирани 

издания и са докладвани на научни форуми, в посочените към приносите публикации. 
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Декларация за оригиналност 

Декларирам, че представената във връзка с провеждането на процедура за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Софийски университет 

“Св. Климент Охридски“ дисертация на тема: “Делови игри и симулации в 

обучението“ е мой труд и в нейното разработване не са ползвани чужди публикации и 

разработки в нарушение на авторските им права.  

Цитиранията на всички източници на информация, текст, илюстрации, таблици, 

изображения и други са обозначени според стандартите.   

Резултатите и приносите на проведеното дисертационно изследване са 

оригинални и не са заимствани от изследвания и публикации, в които нямам участие. 
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Приложения 

Приложение 1-  Дефиниции за игра 

Дефиниция на David Parlett.  

David Parlett е историк в областта на игрите, като се фокусира върху игрите с 

карти и настолните игри. През 1999 г. той предлага модел за определяне на игрите, 

който се базира на разграничаване на игрите на организирани (formal) и 

неорганизирани (informal). Неорганизираните игри са ненасочени, неадресирани или 

„играене наоколо“, по начина по който играят малките деца. На тази дейност той 

противопоставя организираната игра, която има структура базирана на цели и средства 

[6]: 

 Базирана на цели: означава достигане на цел на един от играещите играчи 

или отбори, което означава и край на играта 

 Базирана на средства: означава използване на договорени набор от 

оборудване и процедурни правила, чрез които оборудването се манипулира 

за достигане на победа 

Дефиниция на Clark Abt.  

Clark Abt е един от първите автори разглеждащи игрите за сериозни цели. В 

книгата си „Serious Games“, издадена през 1971 г., Clark Abt предлага следната 

дефиниция на игрите: “Ограничена до нейната формална същност, една игра е дейност 

между двама или повече взимащи решения участници, търсещи да достигнат своите 

цели в някакъв ограничен контекст”. По-конвенционална дефиниция може да каже, че 

една игра е контекст с правила между съперници, опитващи се да спечелят дадени цели 

[7]. При Abt имаме следните четири основни елемента: 

 Дейност: играта е дейност, процес, събитие 

 Участници вземащи решения: играта изисква участници активно вземащи 

решения; 

 Цели: играта има цели 
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 Ограничен контекст: има правила, които ограничават и структурират 

дейностите на играта 

Дефиниция на Johann Huizinga.  

През 1938 Huizinga дава дефиниция посветена на игровия елемент в културата 

[3]. В тази дефиниция Huizinga заявява, че играта: 

 е свободна дейност  

 е извън обикновения живот или реалния свят  

 не е сериозна  

 е извънредно увлекателна и поглъщаща  

 не може да бъде асоцирана с материален интерес или печалба  

 разполага се в свои граници на времето и пространството  

 провежда се съобразно правила  

 създава социални групи, които се отделят от останалия свят  

Дефиниция на Roger Caillois.  

Френският социолог Roger Caillois в книгата си „Man, Play and Games“ от 1958 г. 

[8], разширява дефиницията за игра на Huizinga от „Homo Ludens“, описвайки я като:  

 Свободна: в която играенето не е задължително, за да не загуби качеството 

на атрактивност и удоволствие като развлечение 

 Обособена: ограничена в рамките на предварително дефинирано и 

фиксирано пространство и време 

 Неопределена: на която не може да бъде определена предварително нито 

посоката, нито постигнатият резултат, като на инициативата на играещия се 

оставя известна свобода за иновации. 

 Непродуктивна: не създаваща нито блага, нито богатство, нито елементи от 

всякакъв вид и с изключение на обмяна на собственост между играчите, 

завършва в идентична ситуация със съществуващата в началото на играта. 
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 Определена от правила: конвенции които преустановяват 

временно/суспендират обичайните/ordinary правила и за момента създават 

нови правила/законодателство/ които единствено са валидни  

 Въображаема: придружена от специални усещания на друга реалност или 

на свободна нереалност срещу реалния живот 

Дефиниция на Bernard Suits.  

Bernard Suits е философ със силен интерес в областта на игрите. Неговата книга 

„Grasshopper: Games, Life, and Utopia“ от 1978 г. е също проучване на естеството на 

игрите [9]. Suits предлага разширен и съкратен вариант за дефиниция за игрите: „Да 

играете игра е да се заемете с дейност насочена към постигане на специфично 

състояние на нещата, използвайки само средства позволени от правилата, където 

правилата забраняват по-ефективни в полза на по-малко ефективни средства и където 

такива правила се приемат, защото те правят това възможно” или „играенето на игра е 

доброволно усилие за преодоляване на ненужни препятствия”. Основните елементи от 

двата варианта: 

 Дейност: играенето на игра е дейност 

 Доброволност: в игрите се влиза свободно 

 Специфично състояние на дейностите: игрите имат цел 

 Правила: правилата са основен компонент на игрите 

 Неефикасност: правилата на игрите ограничават поведението, което го 

прави по-малко ефикасно 

 Правилата се приемат: играенето на игра означава приемане на правилата 

Дефиниция на Chris Crawford.  

Chris Crawford е пионер в дизайна на компютърните игри. В неговата книга от 

1984 г. „The Art of Computer Game Design“ [5], Crawford изброява четири основни 

характеристики, които дефинират игрите:  

 Представяне: една игра е затворена формална система, която субективно 

представлява подмножество на реалността 
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 Взаимодействие: играта предлага най-пълната форма на интерактивност, 

което е решаващ фактор за нейното харесване 

 Конфликт: конфликтът се заражда естествено от взаимодействието в 

дадена игра, от преследването на определена цел и от преодоляването на 

наличните ограничения и препятствия 

 Безопасност: конфликтът поражда опасност, опасността означава риск от 

нараняване, следователно една игра е средство за осигуряване на 

психологически опит с конфликт и опасност, като изключва тяхната 

физическа реализация или играта е безопасен начин за изучаване на 

реалността 

Дефиниция на Greg Costikyan 

Greg Costikyan е дизайнер на игри и автор на много статии за игри. Подобно на 

Crawford, Costikyan е повлиян от дизайна на компютърните игри и акцентира върху 

вземането на решения и интерактивнните качества на играенето на игри. Той предлага 

дефиниция за игрите в есето си „I Have No Words & I Must Design“ [10] от 1994 г. и я 

доразвива в преработената му по-късна версия „I Have No Words & I Must Design: 

Toward a Critical Vocabulary for Games” [11]. Дефиницията на Costikyan има редица 

уникални елементи - играта е форма на изкуство, в което участниците, наречени играчи 

вземат решения, за да управляват ресурси чрез игрови символи в преследването на 

дадена цел. Ключовите характеристики в тази дефиниция са:  

 Изкуство: игрите са идентифицирани като форма на изкуство  

 Взимане на решения: игрите изискват активно участие и вземане на 

решения 

 Цели: една игра трябва да има цел 

 Управление на ресурси: управление на елементите на играта в преследване 

на целите 

 Игрови символи: средствата, чрез които играчите изразяват своите решения 
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Дефиниция на Elliot Avedon и Brian Sutton-Smith 

 Brian Sutton-Smith е може би най-плодовитият и важен учен в областта на 

игрите през 20 век. В книгата „The Study of Games“ от 1971 г. [12], която Sutton-Smith 

редактира съвместно с Elliot Avedon, авторите представят изключително стегната и 

точна дефиниция на игрите като доброволно занимание на управляващи системи, в 

което има състезание между сили, ограничени от правила, с цел да се получи 

неравновесен резултат. Ключовите елементи в дефиницията са:  

 Занимание на управляващи системи: игрите включват форми на 

физическа и интелектуална дейност 

 Доброволно: в игрите се влиза и участва свободно 

 Състезание между сили: игрите въплъщават конфликт между играещите 

 Ограничени от правила: подчертана е ограничаващата роля на правилата 

 Неравновесен резултат: резултатът от една игра е състояние, което е 

различно от началното 

Дефиниция на Katie Salen и Eric Zimmerman 

Дефиницията на Salen и Zimmerman от 200 г. е базирана на взаимствани 

елементи от представените по-горе дефиниции и отстраняване на ненужните части 

(според авторите на дефиницията) от тях. Според авторите една игра е система, в която 

играчите са въвлечени в изкуствен конфликт, дефиниран от правила, което води до 

количествено измерими резултати [4]. Така зададената дефиниция е приложима за 

всички видове игри от компютърните игри до салонните спортни игри, като основните 

характеристики на дефиницията са: 

 Система: системите са фундаметални при игрите 

 Играчи: играта е занимание за един или повече участници, като играчите 

взаимодействат със системата, за да играят 

 Изкуствен: игрите са отделени във времето и пространството от така 

наречения „реален живот“ и въпреки, че те очевидно се намират в реалния 

свят, нереалността е тяхна определяща черта 
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 Конфликт: всички игри въплъщават състезание на сили, като състезанието 

може да приема много форми, от сътрудничество до съперничество, от 

индивидуален конфликт с игрова система до социален конфликт между 

много играчи, но винаги конфликтът е от централно значение за игрите  

 Правила: правилата осигуряват структурата по която играта се очертава, 

чрез разграничаване на какво играчът може да прави и какво не може 

 Измерими резултати: Игрите имат измерими цели или резултати, като 

резултат от една игра, даден играч може да спечели или загуби или да 

получи някакъв вид количествен резултат, който е признакът отличаващ 

играта от останалите неорганизирани игрови форми 

 Приложение 2 – Финансови инструменти  

 Видове финансови инструменти 

Финансовите инструменти се разделят на инструменти на паричния и 

инструменти на капиталовия пазар. Паричният пазар включва краткосрочни, търгуеми, 

ликвидни, нискорискови, дългови инструменти. Инструментите на паричния пазар 

понякога се наричат парични еквиваленти поради тяхната сигурност и ликвидност [76]. 

Инструментите на паричния пазар са: 

 Съкровищни бонове 

 Депозитни сертификати  

 Търговски книжа 

 Банкови акцепти 

 Репо споразумения 

Съкровищните бонове са краткосрочни държавни ценни книжа (ДЦК), които се 

продават на инвеститорите с отстъпка в номинала. На падежа на ценната книга 

правителството изплаща на притежателя нейната номинална стойност. Продажбите на 

съкровищните бонове се осъществяват на търгове, на които участниците представят 

състезателни заявки, които се изпълняват ако са на достатъчно висока цена спрямо 

останалите състезателни поръчки, и несъстезателни заявки, които се изпълняват на 

средната цена на успешните състезателни поръчки. Индивидуалните участници могат 
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да участват в търговете за ДЦК с посредничеството на дилъри на ДЦК. Съкровищните 

бонове са високо ликвидни и нискорискови ценни книжа.  

Депозитните сертификати представляват срочен депозит в банка. Срочните 

депозити не могат да се теглят и при поискване или инвеститора губи лихвите за 

последния период, ако все пак тегленето е разрешено. Банките изплащат лихвите и 

главницата на вложителя само в края на фиксирания срок на сертификата. Депозитните 

сертификати издадени в големи деноминации могат да бъдат продавани на друг 

инвеститор, ако собственикът иска да получи парите си преди датата на падежа. 

Търговските книжа представляват краткосрочни необезпечени дългови книжа, 

издавани от големи и известни компании. Възможно е дадена търговска книга да е 

обезпечена с банкова кредитна линия, която дава достъп на заемополучателя до пари, 

които могат да се използват, ако е необходимо да се изплатят книжата при падежа. 

Възможно е определяне на рейтинг за качество на дадена търговска книга от 

специализираните рейтингови агенции. 

Банковият акцепт представлява нареждане до банката на неин клиент да се 

изплати определена сума на бъдеща дата, обикновено до шест месеца. Когато банката 

парафира нареждането за плащане като прието (accepted), тя поема задължението да 

изплати сумата на държателя на акцепта. От този момент акцептът може да се търгува 

на вторичния пазар като всяка друга претенция към банката. Банковите акцепти се 

приемат като много сигурни активи, защото чрез тях търговците могат да заменят 

собствената си кредитоспособност с тази на банката. Използват се във външната 

търговия, където кредитоспособността на търговеца не е известна на търговския му 

партньор. 

Репо споразуменията се използват от дилърите на държавни ценни книжа като 

форма на краткосрочно, обикновено, еднодневно заемане. Дилърът продава държавни 

ценни книжа на инвеститори със споразумение да ги изкупи обратно на следващия ден 

на малко по-висока цена. Увеличението на цената представлява лихвата за еднодневния 

кредит. По този начин дилърът взема еднодневан заем от инвеститорите, като ценните 

книжа служат за обезпечение. Съществуват и обратни репо сделки, при които дилърът 

намира инвеститор, който притежава държавни ценни книжа и ги изкупува, като се 

споразумяват дилърът да ги продаде обратно на инвеститора на по-висока цена на 

бъдеща дата. 
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Капиталовият пазар се състои от заемни инструменти, по-дългосрочни от 

търгуваните на паричния пазар. Този пазар включва: 

 инструменти с фиксиран доход  

o средносрочни и дългосрочни съкровищни облигации 

o корпоративни облигации 

o общински облигации 

o ипотечни ценни книжа 

 инструменти за собственост 

o обикновени акции 

o привилигировани акции 

  пазарни индекси върху акции и облигации 

 деривати 

o фючърси 

o опции 

Инструментите с фиксиран доход са подобни на съкровищните бонове, описани 

по-горе. Основните разлики са в срочността, емитента и начина на формиране на 

дохода. Инструментите с фиксиран доход са облигации със срочност над една година, 

които могат да бъдат емитирани освен от държавните, също и от местните власти, 

компаниите и банките и които носят доход под формата на лихва. Натрупаната лихва, 

заедно с номинала се изплаща на притежателя на падежа на ценната книга, като за по-

дългосрочните емисии лихвата се изплаща на определени периоди, обикновено на шест 

месеца.  

Общинските и корпоративните облигации дават възможност на общините и 

частните фирми да заемат пари направо от инвеститорите. От гледна точка на самите 

инвеститори те значително се различават по степента на риска. Обикновено 

държавните ценни книжа се приемат за инвестиции с по-нисък риск, но те носят 

съответно и по-ниска доходност. Общинските и корпоративните облигации са с по-

висок риск от държавните ценни книжа на съответната държава, но същевременно са с 

възможности и за реализиране на по-висок доход.  
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Като измерител на нивото на риска при дадена инвестиция в ценни книжа може 

да се използва кредитния рейтинг на емитента, който се изчислява и публикува от 

специализирани агенции. Към корпоративните облигации е възможно да има 

приложени опции, за обратно изкупуване, конвертиране и др. Ипотечните ценни книжа 

са инструмент за дълг даващ право на условна собственост върху актив, който е 

послужил за обезпечение на заема. Ипотеките обикновено се отнасят до недвижима 

собственост и са дългосрочен дълг, обикновено 25-30 години.  

Инструментите за собственост представляват части от собствеността на дадено 

юридическо лице (корпорация). Те могат да бъдат обикновени акции, които дават на 

притежателите си съответен брой гласове при гласуване на въпроси, свързани с 

управлението на корпорацията, както и право върху финансовите привилегии на 

собствеността. Друг вид инструменти за собственост са привилегированите акции. Те 

имат някои характеристики подобни на дяловите ценни книжа, като фиксиран дивидент 

за година, не дават право на глас при управлението на фирмата, но също така си остават 

дялова инвестиция. 

Пазарните индекси върху акции и облигации са мярка за стойността на група 

акции или облигации. Те се създават и публикуват от различни институции. Пазарните 

индекси първоначално са създадени от съответните институции, за да следят 

поведението на финансовите пазари. Един индекс може да бъде създаден да 

представлява пазара на акции или облигации като цяло или на група от тях, които се 

търгуват на специфичен пазар или представляват даден сектор, (например индустрията 

или специфичен вид индустрия, например електрониката). Индексите дават представа 

за състоянието на даден пазар. Те се използват от индексните взаимни фондове за 

дългосрочни инвестиции във всички акции или облигациии формиращи даден индекс, 

като спестяват от разходите за мениджмънт, от скъпо струващите проучвания на пазара 

и транзакционни разходи за чести сделки. Участието в индексни фондове е подходящо 

за хора без опит във финансовата търговия, тъй като така те участват в общата 

тенденция на финансовия пазар и в дългосрочен аспект тенденцията е към повишаване 

на стойноста на акциите съответно и печалбите се повишават.  

Дериватите са инструменти, чиито стойности зависят от други активи, като цени 

на стоки, акции, облигации или пазарни индекси. Такива инструменти са опциите и 

фючърсите. Опциите са инструменти, които дават правото, но не и задължението, на 

притежателите им да закупят даден актив на определена цена, наречена цена на 
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упражняване на опцията на или преди посочена крайна дата. Притежателят на опцията 

има смисъл да я упражни само ако цената на актива върху който е опцията е изгодна за 

него. В случай, че притежателят не упражни опцията си, той губи само цената за 

придобиване на самата опция, наречена премия, като по този начин се предпазва от 

много по-големи загуби със самия актив. Фючърсите са инструмент, при който се 

изисква доставката на даден актив или на паричния му еквивалент на определена дата 

на доставка или на падеж по договорена цена, наречена фючърсна цена. Фючърсните 

договори задължават притежателите да извършят сделка с актива за разлика от опциите. 

Друга особеност на фючърсите е, че те могат да се сключват без особени разходи, 

докато при опциите се заплаща опционната премия, която всъщност е компенсацията, 

която се заплаща от притежателя за правото да упражни и ли да не упражни дадена 

опция. 

Формиране на доход и начини за неговото изчисляване 

Различните финансовите инструменти  формират дохода по различен начин. Той 

може да бъде като лихва, отстъпка, двете заедно, може да зависи от променлив 

параметър, като основен лихвен процент на централната банка, индекс на инфлация и 

други. За да може да се оцени качеството на дадена инвестиция се изчисляват различни 

параметри, като възвращаемост, съвременна стойност, лихва, доходност, доходност до 

падежа и други [71], [77], [75]. 

Възвращаемост 

Паричните потоци при облигациите идват от получените лихвени плащания, 

докато при акциите идват от получения дивидент. Независимо че различните 

финансови инструменти формират своя доход по различен начин, той е определящ за 

качеството на самата инвестиция. Качеството на инвестицията в определен финансов 

инструмент се определя от нейната възвращаемост за даден период на притежание и е 

равно на получените парични потоци за периода, от които трябва да се извадят 

началните вложения. Възвращаемостта е параметър, който ни позволява да оценим 

направените инвестиции независимо от използваните инструменти. Обикновено 

възвращаемостта се изчислява в проценти по следната формула: 

𝑇𝑅 =
𝐶𝐹𝑡 + 𝑃𝐶

𝑃𝑏
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Където: 

𝐶𝐹𝑡 = (𝐷𝑡 + 𝐼𝑡) 

и 

𝑃𝐶 = (𝑃𝑒 − 𝑃𝑏) 

или 

𝑇𝑅 =
(𝐷𝑡 + 𝐼𝑡) + (𝑃𝑒 − 𝑃𝑏)

𝑃𝑏
 

Където: 

Dt са получените дивиденти за разглеждания период от време 

It са получените лихвения плащания за разглеждания период от време, който 

обикновено е година ако не е посочен друг период 

CFt са получените парични потоци за периода и са равни на сумата от Dt и It 

PC е промяната на цената на инвестицията за периода 

Pe цената в края на периода 

Pb е покупната цена или цената на инвестицията в началото на периода. 

Формула 1 Изчисляване на възвращаемост на финансова инвестиция 

Съвременна стойност 

Определена сума пари днес струва повече от същата сума пари в бъдеще. Това е 

концепцията на съвременната стойност на парите. Съвременната стойност на парите се 

използва при инвестициите в облигации, които са ценни книжа с фиксиран матуритет. 

Формулата за изчисляване на съвременната стойност на определена сума пари в бъдеще 

е: 

𝑃𝑉 =
𝐹𝑉

(1 + 𝑖)𝑛
 

Където: 

PV – настояща стойност 

FV – бъдеща стойност 

i  - лихвен процент за период 
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n – брой периоди 

Формула 2 Изчисляване на съвременна стойност на парите 

Лихва  

Лихвата формира доход при лихвоносните облигации. Изчислява се като 

натрупана стойност съобразно действащ лихвен процент за определено време върху 

дадена главница. 

𝐼 = 𝑃𝑅𝑇 

Където: 

I е натрупаната лихва върху главницата 

P е главницата 

T е период от време 

R е действащият лихвен процент. 

Формула 3 Изчисляване на лихва 

Натрупаният капитал за определен период от време при лихвоносните 

облигации е равен на сумата от главницата и натрупаната лихва: 

𝐶1 = 𝑃 + 𝐼1 = 𝑃 + 𝑃𝑅1𝑇1 = 𝑃(1 + 𝑅1𝑇1) 

𝐶2 = 𝐶1 + 𝐼2 

 ... 

𝐶𝑛 = 𝐶𝑛−1 + 𝐼𝑛 

 

Където: 

C е натрупан капитал 

P е главница 

I е натрупана лихва върху главницата P за съответния период от време 

T определен период от време  

R действащ лихвен процент за периода от време 
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Формула 4 Изчисляване на натрупания капитал от лихвоносни облигации 

Доходност  

Доходността за период се изчислява по формулата: 

𝑌 =
𝑃𝑒 − 𝑃𝑏
𝑃𝑏

. 100 

Където: 

Y е доходността 

Pe е цената в края на периода 

Pb е цената в началото на периода или цената на придобиване 

Формула 5 Изчисляване на доходност за период 

Доходността до падежа ни дава очаквания приход, формиран от наличните 

отстъпка и лихви за дадена облигация. Доходността до падежа е параметър, който ни 

позволява да срявняваме инвестициите в облигации, които формират дохода си по 

различен начин, т.е. да сравняваме например лихвоносни облигации с облигации с 

отстъпка.  

𝑌𝑀 =
𝐷 + 𝐼

𝑃𝑏
. 100 

Където: 

Yм е доходността до падежа 

D е предлаганата отстъпка в цената 

I е дължимата лихва до падежа 

Pb е цената в началото на периода или цената на придобиване. 

Формула 6 Изчисляване на доходност до падеж 

Ефективната годишна доходност ни дава изчислен доход на годишна база. Този 

параметър ни позволява да сравняваме характеристиките на емисии, които са както с 

различен начин на формиране на дохода, така и с различен матуритет. Ефективната 

годишна доходност се изчислява по следната формула: 
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𝑌𝑒 = [(1 +
𝑌𝑀
100

)
𝑛

− 1] 100 

Където: 

Ye е ефективната годишна доходност 

Yм е доходността до падежа 

n е брой години 

Формула 7 Изчисляване на ефективна годишна доходност 

Обобщена формула за изчисляване на теоретичната цена на емисия облигации 

[75] е: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑏 +
(100 − 𝑃𝑏)𝑡1

𝑇
+
𝑌1𝑡1
𝐷

+
𝑌2𝑡2
𝐷

+⋯+
𝑌𝑛𝑡𝑛
𝐷

 

Където: 

Pi е цената в I – тия ден на емисията 

Pb е достигнатата на аукциона цена 

t1 е I – тия ден на емисията 

Yn е дохода в абсолютна сума 

tn са дните на действие на съответния лихвен процент 

D броя дни в годината 

Формула 8 Обобщена формула за изчисляване на теоретичната цена на емисия 

облигации 

 

Приложение 3 – Организации, конференции и електронни 

ресурси посветени на деловите игри 

Oрганизации посветени на деловите игри: 

 Тhe International Simulation and Gaming Association - ISAGA е едно от най-старите 

международни общества, посветено на игрите и симулациите. Основано е през 70-те 
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години на миналия век. Неговите членове притежават широко познание и традиции 

в разработката и използването на симулации, игри и други свързани с тях методи. 

Обществото на ISAGA е много активно при използването на съвременните 

технологии и комбинирането на компютърните игри, интерактивни медии, сериозни 

игри и нови образователни технологии в мощен инструмент за решаване на 

различни комплексни предизвикателства. Провежда годишна конференция и лятно 

училище за млади професионалисти [120] 

 Тhe North American Simulation and Gaming Association – NASAGA, е основана през 

1962 г. Първоначалното и наименование е East Coast War Games Council и е 

организация посветена на игри на военна тематика. През 1968 името на 

организацията е променено на National Gaming Council, като акцентът е пренесен в 

областта на бизнес и икономически ориентираните игри.  Последната промяна на 

името на организацията е през 1975 на North American Simulation and Gaming 

Association. Провежда ежегодни конференции посветени на игрите [27] 

 The Bulgarian Academic Simulation and Gaming Assosiation – BASAGA – българска 

асоциация по делови игри и симулации [95] 

 Digital Games Research Association - DiGRA –- основана през 2003, DiGRA е 

международна асоциация за професионалисти от академичните среди и бизнеса, 

които проучват цифровите игри. Организира няколко конференции годишно 

посветени на игрите [121] 

 Games+Learning+Society Center – е творческа група от ветерани от индустрията за 

производство на игри, отговорна за създаване на интерактивно обучение и социални 

игри и приложения [122] 

 The International Game Developers Association (IGDA) – е най-голямата членска 

организация с нестопанска цел в света на разработчиците игри [123] 

 The Serious Games Association (SGA) – е международна търговска организация 

посветена на индустрията за делови игри. Нейни членове са разработчици, издатели, 

анализатори, консултанти и др. от областта на деловите игри, участвуващи в 

създаването на игри и симулации за образователни цели в различните области – 

домашно обучение, корпоративно обучение и маркетинг, здравеопазване, 

правителствено и военно обучение. Асоциацията организира образователни 

конференции и проучвания [124] 
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 The UBM Tech Game Network – общност осигуряваща пазарно-ориентирани 

платформи за развитие на общността и бизнес партньорства [125]. Позната с 

поддръжката на електронни ресурси посветени на игрите като Gamasutra.com [126], 

Gamecareerguide.com [127], GDC Vault.com [128], както и чрез организиране на 

конференции и фестивали, като Game Developer Conferences [129], Independent 

Games Festival [130] и др. 

Конференции и фестивали посветени на игрите и симулациите: 

 Game Developers Conference (GDC) – най-голямата световна конференция за 

индустрията на игрите [129] 

 Independent Games Festival (IGF) [130] 

 Freeplay – най-големия австралийски фестивал и конференция посветени на игрите 

[131] 

 The Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference (I/ITSEC) – 

конференция посветена на използването на игрите и симулациите в различните 

правителствени сектори и индустрията. Провежда се от 1966 в САЩ [28]  

 Serious Games Summit, който се провежда от 1986 г. ежегодно, вече на няколко 

места в света – САЩ, Европа, Китай, като събира над 23 000 участника [132] 

 Games, Learning and Society Conference, която се провежда от 11 години [133] 

Други електронни ресурси посветени на деловите игри и симулациите: 

 Serious Games Classification – интернет сайт поддържащ класификационна система 

ориентирана към деловите игри и базирана на множество критерии [26]. Достъпен е 

на интернет адрес: serious.gameclassification.com 

 Game Studies – е електронен журнал със свободен достъп, посветен на проучвания 

свързани с игрите [134]. Достъпен е на интернет адрес: www.gamestudies.org  

 Transactions of Digital Games Research Assosiation – тримесечен, международен, 

мултидисциплинарен журнал със свободен достъп, посветен на изучаването и 

практиката на всички аспекти на игрите [135]. Достъпен е на интернет адрес: 

todigra.org  

http://www.freeplay.net.au/
http://serious.gameclassification.com/EN/index.html
http://www.gamestudies.org/
http://todigra.org/
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 Simulation & Gaming (S&G) – международен журнал по теория, практика и 

проучване в областта на игрите, симулациите, виртуалната реалност, активното и 

експериментално обучение и свързаните с тях методологии [136]. Издава се повече 

от четири десетилетия. Достъпен е на интернет адрес: sag.sagepub.com 

 The Serious Games Directory – поддържа се от Serious Games Association [137]. 

Достъпен е на интернет адрес:  www.seriousgamesdirectory.com - 

 Ludoscience е лаборатория за проучване и разработка посветена на различни форми 

на видеоигри (забавни игри, сериозни игри, образователни игри, рекламни игри, 

игри посветени на изкуство новини и др.) [138]. Поддържа електронни  ресурси 

свързани с видеоигрите. Достъпна е на интернет адрес: www.ludoscience.com   

 Elliott Avedon Virtual Museum of Games – виртуален музей на игрите на University of 

Vaterloo in Ontario, Canada [139]. Достъпен е на интернет адрес: 

www.gamesmuseum.uwaterloo.ca/index.htm  

 Design and Development of Games for Learning – курсове по проектиране и 

разработка на делови игри в MIT [140] 

 Приложение 4 - Програмен код на финансовите симулатори 

Finsim – електронен формат 

 

  

http://sag.sagepub.com/
http://www.seriousgamesdirectory.com/
http://www.ludoscience.com/
http://www.gamesmuseum.uwaterloo.ca/index.htm
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