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ТЕМА

Животът на инвестици-
онните проекти обикнове-
но бива наричан проектен 
цикъл. Приема се, че про-
ектният цикъл съдържа 
следните основни етапи: 
идентификация на про-
екта, оценка, подготовка, 
изпълнение, последваща 
оценка. Етапите преди съ-
щинското изпълнение са 
ключови за крайния успех 
на проекта, често пред-
поставят проблеми в ета-
па на изпълнение, а мо-
гат и да обезсмислят начи-
нанието като цяло.   Оби-
чайно е за проблемите по 
време на строителство да 
бъде винено качеството 
на проектните разработ-
ки. Пълнотата и точността 
на проектните разработки 
действително са важни, но 
не бива забравяме, че това 
е само част от подготов-
ката на проекта. У нас съ-
ществуват няколко основ-
ни проблема при подго-
товката на проекти, които 
изглеждат свойствени за 
всички администрации.  

На първо място, неясно-
тите при етапа на иденти-
фикация. Основният про-
блем тук е, че няма прак-
тика за установяване на 
ясни механизми и правила 
за откриване на проектни 
идеи. Различните плано-
ве за развитие и инвести-
ционни програми би тряб-
вало да поставят критери-
ите, на които да отговарят 
инвестиционните проекти. 
На практика обаче про-
грамите често биват ком-
пилирани по обратен път 
и механичен сбор от вече 
избрани проектни идеи се 

представя като програма. 
Така зараждането на про-
ектната идея и авторство-
то над нея остават неясни.  

Емпирично погледнато, 
два са най-често срещани-
те механизми на заражда-
не на проектна идея – или 
следва от гражданско не-
доволство, или влиятелна 
група или личност успяват 
по неформален път да заг-
нездят желана проектна 
идея в системата.  

Когато проектната идея 
е резултат от граждан-
ска инициатива, това е по 
принцип прозрачен про-
цес. Основен проблем тук 
е качеството на идеята и 
какви групи от хора пече-
лят от нея – например кла-
сическа е ситуацията на 
активно малцинство, ко-
ето прокарва идеи, които 
не са в интерес на пасив-
ното мнозинство.  

Когато проектната идея 
е резултат от неформални 
влияния, основен проблем 
е дали всъщност не се 
цели обслужване на час-
тен интерес.  

Третият начин на за-
раждане на проектните 
идеи – чрез установява-
не на механизми за фор-
мулирането и отсяването 
им, който да бъде активно 
прилаган от администра-
цията, е за съжаление най-
рядко срещан.  

Горните проблеми во-
дят до ситуация, при коя-
то 

проектните идеи не са 
подчинени на принципи и 
политики 
а са, общо взето, случай-

но породили се. Това на 
свой ред води и до изна-
чално ниско качество на 
проектните идеи.

На второ място след-
ват проблемите при оцен-
ка на вече идентифицира-
ните проектни предложе-
ния. Доколкото ресурсите 
са по дефиниция ограни-
чени, основна цел е ефек-
тивното им изразходване. 
За постигането им е не-
обходимо приоритизира-
не на проектите, така че 
да бъдат изпълнени най-
ефективните проекти, по-
малко ефективните да бъ-
дат оставени в резерв, а 
неефективни проекти из-
общо да не бъдат изпъл-
нявани.  

В развитите страни ос-
новният инструмент на 
оценка на ефективността 
е анализът „разходи-пол-
зи“ (cost-benefit analysis), 
при който всички ефек-
ти за общността, кои-
то се поддават на околи-

чествяване, се привеж-
дат в пари, за да може да 
бъдат сравнени. Предим-
ството на този вид ана-
лиз е, че може да обхване 
и балансира по прозрачен 
начин огромния комплекс 
от ефекти на един инвес-
тиционен проект (недос-
татъците на анализа про-
изтичат от сложността 
ефектите да бъдат моне-
таризирани, т.е. приведе-
ни в парична стойност).

Анализът „разходи-
ползи“ се прилага за наис-
тина огромен кръг пробле-
ми – дори за наглед дреб-
ни въпроси като избор на 
вид маркировка или обо-
сновка на пътна конструк-
ция. Основното му прило-
жение обаче е оценката на 
проекти – чрез прилага-
нето на единен анализ на 
проектните предложения 
е възможно приоритизи-
рането им и формирането 
на максимално ефектив-
ни инвестиционни пакети 

според наличните финан-
сови ресурси.  

За съжаление у нас не 
е типично прилагането 
на подобен механизъм за 
оценка на проекти. 

Обикновено проектите се 
оценяват „на око” по не-
ясни и необективни кри-
терии. 

По-бързо биват реа-
лизирани не по-важните 
проекти, а по-лесните или 
по-популярните. В под-
крепа може да бъдат при-
ведени много примери, 
един от най-характерните 
е проектът за уширяване 
на трилентовия участък 
от път I-1/I-6 между Со-
фия и Перник – проектна 
разработка има от години, 
но независимо че това е 
най-натоварената отсечка 
в страната, проектът беше 
изключван от две генера-
ции на програма „Тран-
зитни пътища“ поради ни-
ска готовност, а в послед-
ните години въобще спря 
да се говори за него.  

Не е важно дали за при-
оритизиране на проекти 
се използва анализ „пол-
зи-разходи“ или друг ин-
струмент, важното е ад-
министрациите да разпо-
лагат с установен и не-
променлив механизъм за 
оценка на проекти, който 
да се прилага без изклю-
чения.

На трето място след-
ват проблемите при под-
готовка на проекта за из-
пълнение. Подготовка-
та на един инвестиционен 
проект включва доста на 
брой дейности и проце-
дури. Основните от тях 
са проектиране, отчуж-
даване и оценка на въз-
действието върху околна-
та среда (ОВОС). От три-
те дейности проектира-
нето най-лесно се подда-
ва на управление и кон-
трол, доколкото при него 
няма външни въздействия 
и проектантът в крайна 
сметка трябва да изпъл-
ни договора си за проек-
тиране. Проблем, разби-
ра се, може да бъдат (а и 
често са)

недобри задания и дого-
вори или недобри тръжни 
процедури, 
при които се избират из-
пълнители без подходящ 
опит и квалификация или 
на дъмпингови цени. Тези 
проблеми обаче са прин-
ципно ясни и не носят 
елемент на несигурност в 
процеса на подготовката.  

Най-несигурни от глед-
на точка на продължител-
ността са отчуждителни-
те процедури и процеду-
рите по ОВОС. Причини 
за това са сложността им и 
фактът, че зависят от голям 
брой външни на подготвя-
щата проекта администра-
ция фактори. Начинът да 
се намали несигурността 
е систематично следене на 
процедурите от страна на 
водещата администрация. 
Това е въпрос, свързан, от 
една страна, с капацитета 
на съответните звена, ко-
ито често са претоварени, 
а също и с начина на орга-
низация на работа и водене 
на процедурите.  

Заключение
Подготовката на инвес-

тиционните проекти е кри-
тична за крайния им ус-
пех. Необходимо е адми-
нистрациите основно да 
преосмислят и оптимизи-
рат дейностите по подго-
товката. Проблемите са 
преди всичко организаци-
онни и информационни и 
се поддават на съответно-
то третиране. Посоките за 
решаване са:

•въвеждане на ясни и 
прозрачни механизми за 
идентификация на проект-
ни предложения

•въвеждане на единен 
инструментариум за оцен-
ка и приоритизиране на 
проекти и неотклонното 
му прилагане

•преглед и оптимизи-
ране на вътрешните доку-
менти, чрез които се води 
подготовката на проекти-
те

•доколкото е възмож-
но, осигуряване на необ-
ходимата кадрова обезпе-
ченост.
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Подготовка на инвестиционни 
проекти - проблеми и решения

Етапи на проектния цикъл
Проектният цикъл съдържа следните основни етапи: 
• идентификация на проекта
• оценка
• подготовка
• изпълнение
• последваща оценка.
Етапите преди същинското изпълнение са ключо-
ви за крайния успех на проекта, често предпоставят 
проблеми в етапа на изпълнение, а могат и да обез-
смислят начинанието като цяло.

Инвестиционно проектиране
1. Желанието на инвеститора 2. Архитектурно решение 3. Конструктивно решение

4.   Изисквания на надзора 5. Изпълнението 6. Компромисно решение


