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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТРАСЪЛ "ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ" ЧРЕЗ INPUT-OUTPUT МОДЕЛА 

Сабрина Калинкова 

RESEARCH OF THE STATE OF THE INDUSTRY 
"REAL PROPERTIES OPERATIONS" USING INPUT-OUTPUT MODEL 

Sabrina Kalinkova 

Abstract: This article analyzes the state of the real estate sector in Bulgaria using the input-output model. The main 
indicators to be considered are: volume of total output, volume of output for intermediate consumption and volume of 
output for final consumption. The relations of the sector with the remaining sectors of the economy are presented - and 
as a producer and supplier of resources for the other sectors and as recipient of resources from the other sectors. 

Key words: real properties, input-output model, sectoral analysis. 

Увод 
Изследването на даден отрасъл на една ико-

номическа система е задача, която изисква из-
ползването на инструмент за изследване, който в 
най-пълна степен да обхваща всички аспекти на 
проявление и характеризиране на съответната 
икономическа дейност. Различната степен и по-
сока на развитие на всеки от отраслите на ико-
номиката на България прави актуално изследва-
нето на отделните им характеристики и резулта-
тите от функционирането им. Основната цел на 
изследването, представено в настоящата статия, е 
свързана с анализиране на поведението на отра-
съл „Операции с недвижими имоти“, разглеждан 
в качеството му на обект на изследването. Изс-
ледването на връзките на отрасъл „Операции с 
недвижими имоти“ с останалите отрасли на ико-
номиката, както и конкретните резултати от 
функционирането на избрания отрасъл се явяват 
предмет на изследване. 

Постигането на изведената цел изисква и ре-
шаването на определени изследователски зада-
чи. Първата от тях е коректното изясняване на 
обхвата и методологията на изследването, вклю-
чително и обосновката на избрания модел за 
осъществяване на изследването – input-output 
модела. На второ място постигането на целта е 
свързано с отчитането на връзките, които същес-
твуват между отделните отрасли на икономичес-
ката система и отрасъл „Операции с недвижими 
имоти“ – и в качеството му на производител на 
ресурси за останалите отрасли, и в качеството му 
на потребител на ресурси от останалите отрасли. 

Отправни положения 
Използването на input-output модела при изс-

ледване на състоянието на отрасъл (сектор) 
„Операции с недвижими имоти“ се детерминира 
от специфичните характеристики и преимущест-
ва, които притежава той (модела). Информаци-
онното захранване на изследването става чрез 
конструиране на симетрични input-output табли-
ци, въз основа на статистическите данни, пре-
доставени от Евростат, по модел В за осъществя-
ване на конструирането1. Чрез неговото прило-
жение може да се осъществи анализ на различ-
ните аспекти от оперирането на отрасъла. Пос-
ледващият анализ изисква предварителното въ-
веждане на няколко отправни положения. 

На първо място става въпрос за осъществява-
не на изследване на поведението на отрасъла в 
рамките на националната икономическа система 
на България в периода 2000-2011 г.2 Това отп-
равно положение описва и обхвата на изследва-
нето. Неговият времеви обхват се предопределя 
от самите методологически особености на моде-
ла, при който се изисква време за събиране и 
подготовка на информацията. Освен това, ста-
тистическата служба на Европейския съюз 
(Eurostat) приема, че данните, които представя 
имат петгодишна валидност. 

На второ място използването на input-output 
модела дава възможност да бъдат изследвани 
двете основни направления на използване на об-
щата продукция, създадена в даден отрасъл – за 
междинно потребление и за крайно потребление. 
Специфичният характер на дейностите, които 
попадат в рамките на отрасъл „Операции с нед-
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вижими имоти“ предопределят съдържанието на 
понятията междинна и крайна продукция. 

В случая под междинна продукция следва да 
се разбира тези дейности, осъществявани в отра-
съл „Операции с недвижими имоти“, които спо-
магат за безпроблемното функциониране на ос-
таналите отрасли на икономическата система. 
Дейностите по предоставяне на услуги, свързани 
с недвижими имоти, предназначени за крайно 
потребление (от населението и/или попадат към 
държавните разходи). 

На трето място – чрез input-output анализа 
става възможно да се оценят в най-пълна степен 
съществуващите връзки между отрасъл „Опера-
ции с недвижими имоти“ и останалите отрасли 
на икономиката. И по-конкретно, от една страна, 
как се разпределя продукцията на отрасъла, 
предназначена за междинно потребление, към 
всички останали отрасли на икономиката. Ед-
новременно с това, от друга страна, чрез input-
output анализа е възможно да се проследи про-
дукцията (предназначена за междинно потребле-
ние) на кои отрасли се предоставя на отрасъл 
„Операции с недвижими имоти“ във връзка с не-
говото безпроблемно функциониране. 

В настоящето изследване се оценяват връзки-
те с отрасли3:  

• „Селско, горско и рибно стопанство“; 
• „Добивна промишленост“; 
• „Преработваща промишленост“; 
• „Производство и разпределение на елект-

рическа и топлинна енергия и на газообразни го-
рива“; 

• „Доставяне на води, канализационни услу-
ги“; 

• „Строителство“; 
• „Търговия; ремонт на автомобили и мото-

циклети“; 
• „Транспорт, складиране и пощи“; 
• „Хотелиерство и ресторантьорство“; 
• „Финансови и застрахователни дейности“; 
• „Професионални дейности и научни изс-

ледвания“; 
• „Административни и спомагателни дей-

ности“; 
• „Държавно управление“; 
• „Образование“; 
• „Хуманно здравеопазване и социална ра-

бота“; 
• „Култура, спорт и развлечения“; 
• „Други дейности“; 

• „Дейности на домакинства като работода-
тели; 

• „Недиференцирани дейности на домакинс-
тва по производство на стоки и услуги за собст-
вено потребление“. 

На четвърто място е необходимо да се отбе-
лежи, че в настоящата статия под наименование-
то „продукт“ от дейността на отрасъл „Операции 
с недвижими имоти“ следва да се разбира полез-
ния резултат от осъществяването на дейностите, 
които попадат в този отрасъл.  

1. Изследване на общата продукция, 
създавана в отрасъл „Операции с 
недвижими имоти“ 
Разглеждането на общата продукция, създава-

на от отрасъл „Операции с недвижими имоти“ 
ще бъде осъществено в два аспекта – в чисто ко-
личественото поведение на показателя (чрез не-
говите абсолютни стойности и промените, нас-
тъпили в тях) и по отношение на дяловото учас-
тие на отрасъла в общата продукция, създавана в 
цялата икономическа система на България. 

В първия аспект на изследване на общата 
продукция се забелязва тенденция към увелича-
ване на абсолютната й стойност, макар това уве-
личение да е белязано с известни колебания в от-
делните години. В началото на изследвания пе-
риод (2000 г.) общата продукция, създавана от 
отрасъл „Операции с недвижими имоти“ е в раз-
мер на 2 012,89 млн.евро, а в края на изследвания 
период този обем е в размер на 3 889,86 млн. ев-
ро. Споменатите колебания се отчитат в години-
те на настъпване на Световната икономическа 
криза. През 2007 г. се отчита спад в обема на 
общата продукция спрямо предходната година – 
от 3 574,75 млн. евро през 2006 г. на 3 045,05 
млн. евро през 2007 г.  

Интересен факт, който следва да се отчете, е 
значителното увеличаване на общата продукция, 
създадена в отрасъла през 2008 г. – 4 402,06 млн. 
евро и осезаемия й спад през следващата година 
(2009 г.) – 3 714,65 млн. евро. Средногеометрич-
ният темп на нарастване на изследвания показа-
тел в периода е 6,81%, а процентното увеличение 
на стойността на показателя през последната из-
следвана година спрямо първата, е 88,80%.  

Вторият аспект на анализа върху състоянието 
на показателя обща продукция – дяловото й 
участие в общата продукция, разглеждана за ця-
лата икономическа система, показва резултати, 
които дават нов поглед върху развитието на от-
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расъла. В началото на изследвания период отра-
съл „Операции с недвижими имоти“ формира 
5,63% от общата продукция за икономиката на 
България. През следващите години, обаче, се 
формира тенденция на постепенно намаляване на 
неговия дял, така че в края на периода отрасълът 
формира 3,83% от общата продукция на иконо-
мическата система.  

За разлика от предходния аспект, тук се забе-
лязва една силно изразена тенденция на спад в 
относителния дял на отрасъл „Операции с нед-
вижими имоти“ и не се отчитат колебателни 
процеси. През 2001 г. се формира дял от 5,12%, 
през 2002 г. – 5,06%, през 2003 г. – 4,83%. 4,33% 
е делът на отрасъла през 2004 г., 4,01% - през 
2005 г. Тенденцията продължава и през 2006 г., 
когато отрасъл „Операции с недвижими имоти“ 
формира дял от 3,63%, а през 2007 г. – 3,44%. 
През годината, която се свързва със същинското 
започване на Световната икономическа криза – 
2008 г. – отрасълът има дял от 3,89% в цялата 
икономическа структура, а през 2009 г. той спада 
до 3,79%. Именно това дава основание за напра-
ва на прогноза за свиване или поне запазване на 
дела, който отрасъл „Операции с недвижими 
имоти“ има в отрасловата структура на икономи-
ката на България. 

2. Изследване на продукцията за междинно 
потребление, създавана в отрасъл 
„Операции с недвижими имоти“ 
Междинното потребление, като основно нап-

равление на реализация на част от общата продук-
ция, дава информация относно това каква част от 
създадения полезен резултат се запазва в рамките 
на икономическата система, така че всички нейни 
отрасли да функционират безпроблемно.  

Когато се оценява междинната продукция в 
качеството й на показател за състоянието на да-
ден отрасъл, важно е да се познава логиката на 
тази оценка. Междинната продукция, възприе-
мана като своеобразен разход (на ресурс на да-
ден отрасъл) може да расте в два случая. Първи-
ят случай е, когато е налице увеличение на раз-
ходите (преки и пълни), необходими за създава-
нето на полезния резултат от функционирането 
на икономическата система в цялост. Повишава-
нето на ресурсопоглъщаемостта (ресурсоемкост-
та), оценявано като негативна тенденция, се ха-
рактеризира именно с увеличаване обема на 
междинната продукция при запазване състояние-
то на общата продукция.  

Вторият случай е свързан с увеличаването на 
абсолютния обем на междинните разходи, който, 
обаче, е съпроводен и с увеличаване на обема на 
общата продукция. Наличието на еднакъв темп 
на подобно нарастване (в обемите междинна и 
обща продукция) се наблюдава в случаите, кога-
то няма изменение в дела на междинните разхо-
ди в обема на общите разходи. Когато е налице 
по-интензивно увеличение на междинните раз-
ходи в сравнение с увеличението на общата про-
дукция отново е налице повишаване на ресурсо-
поглъщаемостта, с която функционира съответ-
ния отрасъл. Най-негативното състояние се наб-
людава в случаите, когато обемът на междинната 
продукция нараства едновременно с намаляване 
на обема на общата продукция. При дългосрочно 
запазване на подобна тенденция може да се 
прогнозира отмирането на съответния отрасъл, 
за който се отнася. 

Изследването на междинната продукция на от-
расъл „Операции с недвижими имоти“ показва, че 
е налице увеличение в абсолютните стойности на 
показателя. През 2000 г. междинната продукция 
на отрасъла е в размер на 290,06 млн. евро, но 
през следващите три години стойностите са по-
ниски, а именно: през 2001 г. – 234,67 млн. евро; 
през 2002 г. – 244,89 млн. евро и през 2003 г. – 
285,17 млн. евро. В следващите четири години се 
отчита повишаване в обема на показателя, както 
следва: през 2004 г. – 369,37 млн. евро; през 2005 
г. – 520,40 млн. евро; през 2006 г. – 618,60 млн. 
евро и през 2007 г. – 758,23 млн. евро. 

Рязък спад се наблюдава през 2008 г., когато 
обемът на междинната продукция на изследва-
ния отрасъл спада до 403,99 млн. евро. Това рав-
нище на показателя, както и повишения обем на 
общата продукция на отрасъла през същата го-
дина предизвиква интерес. И той се предпоставя 
от факта, че в първата година на икономическата 
криза, която в много държави е съпътствана с ря-
зък спад в производството, за отрасъл „Операции 
с недвижими имоти“ се оказва положителна, тъй 
като се характеризира едновременно с увеличен 
обем обща продукция и намаляване на обема на 
междинната продукция.  

Състоянието, отчетено през 2008 г., обаче, не 
се запазва през следващите години и още през 
2009 г. междинната продукция на отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“ се увеличава до 
877,32 млн. евро. Почти без промяна е обемът на 
междинната продукция за консолидираните 2010 
и 2011 година. 
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Средногеометричният темп на нарастване на 
показателя за целия изследван период е 11,70%, 
което превишава средногеометричния темп на 
нарастване на обема на общата продукция на от-
расъл „Операции с недвижими имоти“. Този 
факт дава основание за отичане на наличието на 
негативна тенденция в развитието на показателя 
обем на междинната продукция за отрасъла през 
разглеждания период. Процентното увеличение 
на стойността на показателя през последната из-
следвана година спрямо първата, е 202,46% или 
2,27 пъти по-голямо увеличение спрямо процен-
тното увеличение на обема на общата продукция 
на отрасъла (88,80%). 

Оценката на относителния дял на междинната 
продукция на отрасъл „Операции с недвижими 
имоти“ в рамките на междинната продукция на 
икономиката показва, че не са настъпили значи-
телни промени. В началото на изследвания пери-
од този дял е 1,85%, а в края на периода – 1,94%.  

3. Изследване на продукцията за крайно 
потребление, създавана в отрасъл 
„Операции с недвижими имоти“ 
Крайното потребление, като основно направ-

ление на реализация на част от общата продук-
ция, дава информация относно частта от създа-
дения полезен резултат на даден отрасъл, която 
се насочва към крайните потребители (т.е. излиза 
извън рамките на производството). Като своеоб-
разно изискване към този показател се възприема 
необходимостта от нарастване на неговия обем, 
поради насоката му на приложение. 

Обемът на продукцията, предназначена за 
крайно потребление (крайната продукция), съз-
давана в отрасъл „Операции с недвижими имо-
ти“ бележи тенденция на растеж. През първата 
изследвана година (2000 г.) размерът на тази 
продукция е 1 722,83 млн. евро, а според послед-
ните данни той нараства до 3 012,54 млн. евро. 
През останалите години от изследвания период, с 
изключение на 2009 г. стойностите на изследва-
ния показател растат и са както следва: през 2001 
г. – 1 825,60 млн. евро; през 2002 г. – 1 901,87 
млн. евро; през 2003 г. – 1 969,02 млн. евро; през 
2004 г. – 2 035,94 млн. евро; през 2005 г. – 
2 184,99 млн. евро; през 2006 г. – 2 297,77 млн. 
евро и през 2007 г. – 2 402,88 млн. евро. През 
2008 г., подобно на тенденцията, отчетена за ос-
таналите показатели, продукцията за крайно пот-
ребление има най-високо равнище – 3 998,08 
млн. евро, което спада до 2 837,33 млн. евро през 

следващата година (2009 г.). 
Средногеометричният темп на растеж на пока-

зателя обем на продукцията за крайно потребле-
ние е 5,74%, което е стойност по-ниска от средно-
геометричните темпове на вече изследваните по-
казатели. Данните показват процентно увеличе-
ние (в последната година спрямо първата) от 
74,86%, което е много по-малко в сравнение със 
същото процентно увеличение както на общата 
продукция на отрасъла, така и на продукцията, 
предназначена за междинно потребление. 

Относителният дял на продукцията на отрасъл 
„Операции с недвижими имоти“, предназначена за 
крайно потребление, намалява в рамките на общия 
обем продукция за крайно потребление, създавана 
в икономическата система на България. От 8,59% 
пред 2000 г. той спада на 5,35% през последната 
година, представяща консолидирани данни за 2010 
г. и 2011 г. Спадът продължава през годините след 
2000 г. като най-ниските стойности се отчитат през 
2007 г. – 5,28%. 

И в този случай изключение от общото пра-
вило (за останалите държави от Европейския съ-
юз) прави състоянието на показателя през 2008 
г., когато е налице повишаване на относителния 
дял на отрасъл „Операции с недвижими имоти“ в 
общия обем на продукцията за крайно потребле-
ние в страната, а именно 6,52%. През последните 
две години се отчита тенденция на спад – през 
2009 г. 5,36% и както вече бе посочено, 5,35% в 
края на изследвания период. 

4. Изследване на отрасъл „Операции с 
недвижими имоти“ в качеството му на 
доставчик на ресурси 
Разглеждането на изследвания отрасъл в ро-

лята на доставчик на ресурси дава информация 
за съществуващите връзки между него и остана-
лите отрасли на икономиката, при които се осъ-
ществява предоставяне на ресурси (услуги) от 
отрасъл „Операции с недвижими имоти“ както 
на самия себе си, така и на останалите осемнаде-
сет отрасъла. През целия изследван период се 
наблюдава липса на връзка от този тип между 
изследвания отрасъл и отрасъл „Дейности на до-
макинствата като работодатели“. 

Отраслите, на които се предоставя най-голямо 
количество ресурси през 2000 г. са: 

• „Търговия, ремонт на автомобили и мото-
циклети“ – 91,54 млн. евро; 

• „Транспорт; складиране, пощи и далекосъ-
общения“ – 43,93 млн. евро; 
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• „Преработваща промишленост“ – 29,13 
млн. евро; 

• „Професионални дейности и научни изс-
ледвания“ – 28,59 млн. евро; 

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 20,14 
млн. евро. 

Отраслите, на които се предоставя най-малко 
количество ресурси през 2000 г. са: 

• „Доставяне на води; канализационни услу-
ги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 
752,73 хил. евро; 

• „Административни и спомагателни дей-
ности“ – 833,51 хил. евро; 

• „Образование“ – 1,51 млн. евро; 
• „Добивна промишленост“ – 2,30 млн. евро. 
Отраслите, на които се предоставя най-голямо 

количество ресурси през 2001 г. са: 
• „Търговия; ремонт на автомобили и мото-

циклети“ – 56,67 млн. евро; 
• „Транспорт; складиране, пощи и далекосъ-

общения“ – 48,86 млн. евро; 
• „Професионални дейности и научни изс-

ледвания“ – 25,79 млн. евро; 
• „Преработваща промишленост“ – 25,16 

млн.евро; 
• „Строителство“ – 19,25 млн.евро. 
Както се вижда, отрасъл „Хотелиерство и рес-

торантьорство“ е изпреварен от отрасъл „Строи-
телство“. Освен това, при всички отрасли се отчи-
та и спад в размера на предоставените им от отра-
съл „Операции с недвижими имоти“ ресурси. 

Отраслите, на които се предоставя най-малко 
количество ресурси през 2001 г. са: 

• „Административни и спомагателни дей-
ности“ – 834,92 хил. евро; 

• „Доставяне на води, канализационни услу-
ги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 
974,93 хил. евро; 

• „Образование“ – 1,39 млн. евро 
• „Хуманно здравеопазване и социална ра-

бота“ – 1,70 млн. евро. 
При първите два отрасъла се забелязва увеличе-

ние в ресурсите, които получават от отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“, докато при последните 
два се наблюдава спад спрямо предходната година.  

Отраслите, на които се предоставя най-голямо 
количество ресурси през 2002 г. не са се проме-
нили спрямо тези през 2001 г. Изменения се наб-
людават единствено в количеството на предоста-
вените им ресурси от отрасъл „Операции с нед-
вижими имоти“, а именно: 

• „Търговия; ремонт на автомобили и мото-
циклети“ – 53,84 млн. евро; 

• „Транспорт; складиране, пощи и далекосъ-
общения“ – 53,40 млн. евро; 

• Преработваща промишленост“ – 30,46 млн. 
евро; 

• „Професионални дейности и научни изс-
ледвания“ – 27,63 млн. евро; 

• „Строителство“ – 17,44 млн. евро. 
Налице е спад единствено при отрасли „Търго-

вия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и 
„Строителство“, при останалите отрасли се забе-
лязва увеличение на получените от тях количества 
ресурс от отрасъл „Операции с недвижими имоти“.  

Отраслите, на които се предоставя най-малко 
количество ресурси през 2002 г. са: 

• „Административни и спомагателни дей-
ности“ – 1,23 млн. евро; 

• „Образование“ – 1,29 млн. евро; 
• „Доставяне на води, канализационни услу-

ги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 
1,39 млн. евро; 

• „Хуманно здравеопазване и социална ра-
бота“ – 2,20 млн.евро. 

При всички посочени отрасли се забелязва 
увеличение в ресурсите, които получават от от-
расъл „Операции с недвижими имоти“. 

Отраслите, на които се предоставя най-голямо 
количество ресурси през 2003 г. са: 

• „Търговия; ремонт на автомобили и мото-
циклети“ – 66,56 млн. евро; 

• „Транспорт; складиране, пощи и далекосъ-
общения“ – 54,23 млн. евро; 

• „Преработваща промишленост“ – 36,37 
млн. евро; 

• „Професионални дейности и научни изс-
ледвания“ – 33,11 млн. евро; 

• „Строителство“ – 19,66 млн. евро. 
При всички отрасли се отчита нарастване на 

размера на предоставените им от отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“ ресурси. 

Отраслите, на които се предоставя най-малко 
количество ресурси през 2003 г. са: 

• „Доставяне на води; канализационни услу-
ги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 
1,49 млн. евро; 

• „Образование“ – 1,54 млн. евро; 
• „Административни и спомагателни дей-

ности“ – 1,61 млн. евро; 
• „Хуманно здравеопазване и социална ра-

бота“ – 2,26 млн. евро. 
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При всички от посочените отрасли се забеляз-
ва увеличение в ресурсите, които получават от 
отрасъл „Операции с недвижими имоти“. 

Отраслите, на които се предоставя най-голямо 
количество ресурси през 2004 г. не са се проме-
нили спрямо тези през 2003 г. Изменения се наб-
людават единствено в значително увеличените 
количества на предоставените им ресурси от от-
расъл „Операции с недвижими имоти“, а именно: 

• „Търговия, ремонт на автомобили и мото-
циклети“ – 90,38 млн. евро; 

• „Транспорт; складиране, пощи и далекосъ-
общения“ – 61,27 млн. евро; 

• „Преработваща промишленост“ – 45,96 
млн. евро; 

• „Професионални дейности и научни изс-
ледвания“ – 39,87 млн. евро; 

• „Строителство“ – 28,39 млн. евро. 
Отраслите, на които се предоставя най-малко 

количество ресурси през 2004 г. са: 
• „Административни и спомагателни дей-

ности“ – 1,23 млн. евро; 
• „Образование“ – 1,29 млн. евро 
• „Доставяне на води; канализационни услу-

ги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 
1,39 млн. евро; 

• „Хуманно здравеопазване и социална ра-
бота“ – 2,20 млн. евро. 

При всички посочени отрасли се забелязва 
увеличение в ресурсите, които получават от от-
расъл „Операции с недвижими имоти“.  

През 2005 г. се отново се забелязва увеличе-
ние в обема на ресурсите, предоставени от отра-
съл „Операции с недвижими имоти“ на същите 
отрасли, на които през 2004 г. са доставени най-
много ресурси. Тези количества са както следва: 

• „Търговия; ремонт на автомобили и мото-
циклети“ – 109,62 млн. евро; 

• „Транспорт; складиране, пощи и далекосъ-
общения“ – 72,08 млн. евро; 

• „Операции с недвижими имоти“ – 
69,18млн. евро; 

• „Преработваща промишленост“ – 54,10 
млн. евро; 

• „Професионални дейности и научни изс-
ледвания“ – 51,55 млн. евро. 

Интересно е да се отбележи, че това е първата 
година от изследвания период, през която е на-
лице толкова голямо количество продукция за 
междинно потребление, която отрасъл „Опера-
ции с недвижими имоти“ запазва в своите преде-

ли, за да осъществява дейността си в бъдеще. 
Отраслите, на които се предоставя най-малко 

количество ресурси през 2005 г. са: 
• „Доставяне на води; канализационни услу-

ги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 
1,67 млн. евро; 

• „Образование“ – 2,08 млн. евро; 
• „Административни и спомагателни дей-

ности“ – 3,06 млн. евро; 
• „Добивна промишленост“ – 3,59 млн. евро. 
От данните се вижда, че за поредна година 

има увеличение в количествата продукция, пред-
назначена за междинно потребление, които отра-
съл „Операции с недвижими имоти“ доставя на 
отраслите на икономическата система и с която 
те функционират. 

През следващите две години от изследвания 
период се отчитат почти еднакви стойности за 
количествата междинна продукция, която отра-
съл „Операции с недвижими имоти“ предоставя. 
Отраслите, на които се предоставя най-голямо 
количество ресурси през тези години отново са: 

• „Операции с недвижими имоти“ – 196,09 
млн. евро; 

• „Търговия; ремонт на автомобили и мото-
циклети“ – 117,82 млн. евро; 

• „Транспорт; складиране, пощи и далекосъ-
общения“ – 87,87 млн. евро; 

• „Преработваща промишленост“ – 69,29 
млн. евро; 

• „Професионални дейности и научни изс-
ледвания“ – 65,27 млн. евро; 

• „Строителство“ – 19,66 млн. евро. 
Впечатление отново правят не само високите 

стойности, характеризиращи количеството на 
продукцията, предназначена за междинно пот-
ребление, но и преимущественото запазване на 
тази продукция в рамките на отрасъл „Операции 
с недвижими имоти“. 

Що се отнася до отраслите, на които се пре-
доставя най-малко количество ресурси през две-
те години (2006 г. и 2007 г.), то това са: 

• „Доставяне на води, канализационни услу-
ги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 
2,30 млн. евро; 

• „Образование“ – 2,37 млн. евро; 
• „Добивна промишленост“ – 4,30 млн. евро; 
• „Хуманно здравеопазване и социална ра-

бота“ – 4,59 млн. евро. 
При всички от посочените отрасли се забеляз-

ва увеличение в ресурсите, които получават от 
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отрасъл „Операции с недвижими имоти“. 
През 2008 г. се наблюдава значително намаля-

ване на количествата продукция на отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“, която той предоставя 
на останалите отрасли на икономическата система 
за междинно потребление. Тези отрасли са: 

• „Операции с недвижими имоти“ – 201,63 
млн. евро; 

• „Търговия; ремонт на автомобили и мото-
циклети“ – 46,52 млн. евро; 

• „Транспорт; складиране, пощи и далекосъ-
общения“ – 23,49 млн. евро; 

• „Професионални дейности и научни изс-
ледвания“ – 20,84 млн. евро; 

• „Преработваща промишленост“ – 19,42 
млн. евро. 

За тази година, обаче, няма значителни промени 
в най-ниските количества продукция за междинно 
потребление, която отрасъл „Операции с недвижи-
ми имоти“ предоставя на останалите отрасли на 
икономическата система. Тези отрасли са: 

• „Образование“ – 983,37 хил. евро; 
• „Доставяне на води, канализационни услу-

ги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 
1,47 млн. евро; 

• „Добивна промишленост“ – 1,62 млн. евро. 
• „Хуманно здравеопазване и социални дей-

ности“ – 2,09 млн. евро. 
Отраслите, на които се предоставя най-голямо 

количество ресурси през 2009 г. не са се проме-
нили спрямо тези през 2008 г. През 2009 г., оба-
че, отново е налице едно значително увеличение 
в обемите на междинната продукция на тези от-
расли, предоставена им от отрасъл „Операции с 
недвижими имоти“. А именно: 

• „Транспорт, складиране, пощи и далекосъ-
общения“ – 238,58 млн. евро; 

• „Търговия; ремонт на автомобили и мото-
циклети“ – 158,38 млн. евро;  

• „Строителство“ – 87,67 млн. евро; 
• „Професионални дейности и научни изс-

ледвания“ – 62,77 млн. евро; 
• „Преработваща промишленост“ – 62,48 

млн. евро. 
Отраслите, на които се предоставя най-малко 

количество ресурси през 2009 г. са: 
• „Образование“ – 5,29 млн. евро; 
• „Добивна промишленост“ – 6,05 млн. евро; 
• „Хуманно здравеопазване и социална ра-

бота“ – 6,69 млн. евро; 
• „Доставяне на води; канализационни услу-

ги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 
7,38 млн. евро. 

При всички посочени отрасли се забелязва 
значително увеличение в количеството на ресур-
сите, които получават от отрасъл „Операции с 
недвижими имоти“.  

В края на изследвания период не настъпват ко-
ренни изменения, нито в отраслите, които получа-
ват най-големи количества ресурс от отрасъл 
„Операции с недвижими имоти“, нито пък е нали-
це значителна промяна в абсолютните стойности 
на тези количества. Отраслите, на които се пре-
доставя най-голямо количество ресурси отново са: 

• „Транспорт, складиране, пощи и далекосъ-
общения“ – 238,52 млн. евро; 

• „Търговия; ремонт на автомобили и мото-
циклети“ –158,38 млн. евро; 

• „Строителство“ – 87,66 млн. евро; 
• „Професионални дейности и научни изс-

ледвания“ – 62,77 млн. евро. 
• „Преработваща промишленост“ – 62,49 

млн. евро. 
В края на изследвания период отраслите, на 

които се предоставя най-малко количество ре-
сурси не са се променили спрямо тези през пред-
ходната година. И още няма никакви изменения 
и в количествените стойности, които характери-
зират връзката между отрасъл „Операции с нед-
вижими имоти“ и останалите отрасли на нацио-
налната икономическа система.  

Повишаването на продукцията, предназначена 
за междинно потребление, която отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“ предоставя на себе 
си и останалите отрасли на икономическата сис-
тема може да бъде тълкувана двузначно. От една 
страна, това може да се възприеме като положи-
телна тенденция, свързана с увеличаване на об-
щата продукция на всички от отраслите, за които 
е предназначена продукцията на отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“. От друга страна, из-
ведената тенденция може да се възприема като 
отрицателна (негативна), ако се оценява от глед-
на точка на изискването за намаляване на дела на 
продукцията на един отрасъл, предназначена за 
междинно потребление в рамките на общата 
продукция на същия този отрасъл.  

Направата на категорична оценка е възможно 
единствено при осъществяване на задълбочено из-
следване върху поведението и развитието на оста-
налите отрасли, функциониращи в икономиката на 
България. Това само по себе си отваря широко изс-
ледователското поле по проблематиката. 
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5. Изследване на отрасъл „Операции с 
недвижими имоти“ в качеството му на 
потребител на ресурси 
Разглеждането на изследвания отрасъл в ро-

лята на потребител на ресурси дава информация 
за съществуващите връзки между него и остана-
лите отрасли на икономиката, при които на отра-
съл „Операции с недвижими имоти“ се предоста-
вят ресурси от останалите отрасли, така че той да 
функционира безпроблемно. Чрез това изследва-
не се получава информация отново за разходите, 
с които се създава полезния резултат от дейност-
та на отрасъл „Операции с недвижими имоти“. 
През целия изследван период се наблюдава лип-
са на връзка от този тип между изследвания от-
расъл и отрасли „Образование“ и „Дейности на 
домакинствата като работодатели“.  

Отраслите, които предоставят най-голямо ко-
личество ресурси на отрасъл „Операции с нед-
вижими имоти“ през 2000 г. са: „Строителст-
во“ – 90,03 млн. евро; „Преработваща промиш-
леност“ – 58,52 млн. евро; „Транспорт, склади-
ране и пощи“ – 18,90 млн. евро; „Селско, горско 
и рибно стопанство“ – 17,94 млн. евро и  „Про-
изводство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива“ – 
15,43 млн. евро. 

Отраслите, от които получава най-малко ресур-
си през 2000 г. са: „Други дейности“ – 52,02 хил. 
евро; „Хуманно здравеопазване и социална рабо-
та“ – 57,81 хил. евро; „Търговия, ремонт на авто-
мобили и мотоциклети“ – 28,90 хил. евро и „Хоте-
лиерство и ресторантьорство“ – 42,90 хил. евро.  

Отраслите, които предоставят най-голeми ко-
личества от своята продукция на отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“ за междинно потреб-
ление през 2001 г. са: „Строителство“ – 115,42 
млн. евро; „Преработваща промишленост“ – 
26,32 млн. евро; „Професионални дейности и на-
учни изследвания“ – 13,81 млн. евро; „Транс-
порт, складиране и пощи“ – 9,52 млн. евро и 
„Финансови и застрахователни дейности“ – 
9,39 млн. евро. С изключение на отрасъл „Строи-
телство“, при всички останали отрасли се наб-
людава намаляване на количествата продукция, 
която предоставят на отрасъл „Операции с нед-
вижими имоти“ за междинно потребление.  

Отраслите, които доставят най-малко коли-
чество ресурси на отрасъл „операции с недвижи-
ми имоти“ през 2001 г. са: „Други дейности“ – 
12,86 хил. евро; „Търговия, ремонт на автомо-
били и мотоциклети“ – 56,95 хил. евро; „Адми-

нистративни и спомагателни дейности“ – 78,37 
хил. евро и „Доставяне на води, канализационни 
услуги, управление на отпадъци и възстановява-
не“ – 96,44 хил. евро. Данните показват, че е на-
лице намаляване в обемите, предоставяни от ос-
таналите отрасли на икономическата система, но 
също така, че има и промяна в отраслите, чиято 
продукция отрасъл „Операции с недвижими 
имоти“ използва преимуществено. 

Отраслите, които предоставят най-голямо ко-
личество ресурси на отрасъл „Операции с нед-
вижими имоти“ за междинното им потребление 
през 2002 г. не са се променили спрямо тези през 
2001 г. Изменения се наблюдават единствено в 
количеството на предоставените ресурси. А 
именно: „Строителство“ – 125,49 млн. евро; 
„Преработваща промишленост“ – 32,83 млн. 
евро; „Транспорт, складиране и пощи“ – 13,88 
млн. евро; „Професионални дейности и научни 
изследвания“ – 13,04 млн. евро и „Финансови и 
застрахователни дейности“ – 9,29 млн. евро. 
Налице е спад единствено при отрасли „Профе-
сионални дейности и научни изследвания“ и 
„Финансови и застрахователни дейности“. При 
останалите отрасли се забелязва увеличение на 
получените количества ресурс от отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“.  

Отраслите, от които „Операции с недвижими 
имоти“ получава най-малки количества ресурси 
през 2002 г. са: „Други дейности“ – 0,23 хил. ев-
ро; „Хуманно здравеопазване и социална рабо-
та“ – 0,87 хил. евро; „Търговия, ремонт на ав-
томобили и мотоциклети“ – 0,89 хил. евро и 
„Култура, спорт и развлечение“ – 2,76 хил. евро. 
При всички посочени отрасли се забелязва нама-
ление в обемите на ресурсите, които предоставят 
на отрасъл „Операции с недвижими имоти“.  

През 2003 г. отрасъл „Операции с недвижими 
имоти“ получава най-голямо количество ресурси от 
отрасли: „Строителство“ – 140,37 млн. евро; „Пре-
работваща промишленост“ – 37,83 млн. ев-
ро;“Финансови и застрахователни дейности – 15,94 
млн. евро; „Транспорт; складиране, пощи и далеко-
съобщения“ – 15,90 млн. евро; „Професионални дей-
ности и научни изследвания“ – 14,97 млн. евро.  

Отраслите, които доставят най-малко количество 
продукция за междинно потребление на отрасъл 
„Операции с недвижими имоти“ през 2003 г. са: 
„Образование“ – 5,62 хил. евро; „Хуманно здравео-
пазване и социална работа“ – 9,91 хил. евро; „Търго-
вия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18,62 
хил. евро и „Други дейности“ – 27,70 хил. евро. 
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Отраслите, от които отрасъл „Операции с нед-
вижими имоти“ получава най-голямо количество 
ресурси през 2004 г. не са се променили спрямо те-
зи през 2003 г. Изменения се наблюдават единст-
вено в значително увеличените количества на пре-
доставените му ресурси, а именно: „Строителст-
во“ – 168,99 млн. евро; „Преработваща промиш-
леност“ – 50,19 млн. евро;“Финансови и застрахо-
вателни дейности – 24,56 млн. евро; „Транспорт; 
складиране, пощи и далекосъобщения“ – 21,13 млн. 
евро; „Професионални дейности и научни изслед-
вания“ – 16,77 млн. евро. 

Отраслите, които предоставят най-малко ко-
личество ресурси на отрасъл „Операции с нед-
вижими имоти“ през 2004 г. са: „Хуманно здра-
веопазване и социална работа“– 1,97 хил. евро; 
„Други дейности“ – 4,11 хил. евро; „Образова-
ние“ – 22,46 хил. евро; „Търговия, ремонт на ав-
томобили и мотоциклети“ – 25,11 хил. евро. 
При всички посочени отрасли се забелязва коле-
бания в стойностите спрямо предходната година.  

Данните за 2005 г. и 2006 г. показват почти 
незначителни изменения в предоставяните от от-
раслите на националната икономическа система 
на България на отрасъл „Операции с недвижими 
имоти“ ресурси. По тази причина тук ще бъдат 
представени данните за 2006 г. Тези количества 
са както следва: „Строителство“ – 297,23 млн. 
евро; „Операции с недвижими имоти“ – 116,47 
млн. евро; „Преработваща промишленост“ – 
105,45 млн. евро; “Професионални дейности и 
научни изследвания“ – 58,41 и „Финансови и 
застрахователни услуги“ – 44,47 млн. евро. Ин-
тересно е да се отбележи, че това е първата годи-
на от изследвания период, през която е налице 
толкова голямо количество продукция за меж-
динно потребление, която отрасъл „Операции с 
недвижими имоти“ запазва в своите предели, за 
да осъществява дейността си в бъдеще.  

Към същия времеви момент отраслите, които 
доставят най-малко количество ресурси на отра-
съл „Операции с недвижими имоти“ са: „Хуман-
но здравеопазване и социална работа“– 2,10 хил. 
евро; „Други дейности“ – 41,26 хил. евро; „Тър-
говия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 
41,62 хил. евро и „Административни и спомага-
телни дейности“ – 64,88 хил. евро. 

През 2007 г. най-големи количества продук-
ция за междинно потребление на отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“ са предоставени от 
отрасли: „Строителство“ – 362,70 млн. евро; 
„Операции с недвижими имоти“ – 196,06 млн. 

евро; „Преработваща промишленост“ – 116,33 
млн. евро; „Професионални дейности и научни 
изследвания“ – 74,16 млн. евро и „Финансови и 
застрахователни дейности“ – 58,40 млн. евро. 
Впечатление отново правят не само високите 
стойности, характеризиращи количеството на 
продукцията, предназначена за междинно пот-
ребление, но и преимущественото доставяне на 
тази продукция от отрасли „Строителство“ и 
„Операции с недвижими имоти“.  

Що се отнася до отраслите, които предоставят 
най-малко количество ресурси на отрасъл „Опе-
рации с недвижими имоти“ през 2007 г., това са: 
„Хуманно здравеопазване и социална работа“– 
1,77 хил. евро; „Търговия, ремонт на автомоби-
ли и мотоциклети“ – 44,22 хил. евро; „Други 
дейности“ – 58,26 хил. евро и „Административ-
ни и спомагателни дейности“ – 76,92 хил. евро. 

През 2008 г. се наблюдава значително увели-
чаване на количествата продукция, която отрасъл 
„Операции с недвижими имоти“ получава от 
част от останалите отрасли на икономическата 
система за междинно потребление. Тези отрасли 
са: „Строителство“ – 770,23 млн. евро; „Пре-
работваща промишленост“ – 276,84 млн. евро; 
„Операции с недвижими имоти“ – 201,63 млн. 
евро; „Професионални дейности и научни изс-
ледвания“ – 77,93 млн. евро. и  „Производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енер-
гия и на газообразни горива“ – 51,18 млн. евро. 

За тази година има и значителни увеличения в 
най-ниските количества продукция за междинно 
потребление, която отрасъл „Операции с недви-
жими имоти“ получава от останалите отрасли на 
икономическата система. Тези отрасли са: „Ху-
манно здравеопазване и социална работа“– 
32,14 хил. евро; „Култура, спорт и развлечение“ 
– 78,54 хил. евро; „Други дейности“ – 87,38 хил. 
евро и „Търговия, ремонт на автомобили и мо-
тоциклети“ – 1,11 млн.евро.  

В последните две години от изследвания пе-
риод подобно на предходния аспект на изследва-
нето, се наблюдават почти идентични стойности, 
които ще бъдат представени чрез анализа на 
данните от последната изследвана година. От-
раслите, които предоставят най-голямо количес-
тво ресурси на отрасъл „Операции с недвижими 
имоти“ са: „Строителство“ – 294,35 млн. евро; 
„Финансови и застрахователни услуги“ – 239,48 
млн. евро; „Преработваща промишленост“ – 
86,46 млн. евро; „Производство и разпределение 
на електрическа и топлинна енергия и на газо-
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образни горива“ – 48,23 млн. евро и „Операции с 
недвижими имоти“ – 42,61 млн. евро. 

Отраслите, които в края на изследвания пери-
од предоставят най-малко количество продукция 
за междинно потребление на отрасъл „Операции 
с недвижими имоти“ са: „Образование“ – 18,04 
хил. евро; „Хуманно здравеопазване и социална 
работа“– 24,86 хил. евро; „Култура, спорт и 
развлечение“ – 78,03 хил. евро; и „Търговия, ре-
монт на автомобили и мотоциклети“ – 1,24 
млн. евро. При всички посочени отрасли се забе-
лязва значително увеличение в количеството на 
ресурсите, които получават от отрасъл „Опера-
ции с недвижими имоти“.  

Заключение 
В заключение може да се посочи, че развити-

ето на отрасъл „Операции с недвижими имоти“ в 
най-голяма степен се предопределя и от цялост-
ното развитие на икономическата система на 
България. През изследвания период се отчита 
тенденция на нарастване и при трите изследвани 
показателя – обща продукция; продукция, пред-
назначена за междинно потребление и продук-
ция, предназначена за крайно потребление. С по-
високи темпове, обаче, расте обемът на продук-
цията, предназначена за междинно потребление, 
спрямо общата продукция и продукцията, пред-
назначена за крайно потребление. Това се очер-
тава като отрицателна тенденция, оценявано през 
призмата на икономическите закони. 

Изследването на връзките, които съществуват 
между изследвания отрасъл и останалите отрасли 
на българската икономика, показват наличие на 
интензивност, която се изразява не само в про-
мяна на отраслите, които получават и предоста-
вят най-много и най-малко количества ресурси 
от/на отрасъл „Операции с недвижими имоти“, 
но и в промяна в самите количества.  

Бележки 
1 Модел B се прилага при конструирането на 

симетрични input-output таблици в случаите, ко-
гато всеки един отрасъл има свой специфичен 

начин на производство, независимо от продукто-
вия си асортимент. (Eurostat Manual of Supply, 
Use and Input-Output Tables, 2008, p. 297); 

2 Евростат предоставя консолидирани данни 
за 2010 г. и 2011 г. поради невъзможност от 
страна на държавите-членки да изпълнят поетото 
от тях задължение за предоставяне на информа-
ция за целите на input-output анализа; 

3 Привеждането на статистическите данни до 
посочените отрасли, става чрез използването на 
агрегираща матрица. За повече информация виж: 
Калинкова, С., дисертационен труд за присъжда-
не на образователна и научна степен „доктор“ по 
научна специалност 05.02.17 „Планиране“ в на-
учно направление 3.8 „Икономика“ на тема „Ме-
тодологически и информационни проблеми при 
проектиране вектора на крайната продукция“. 
Дисертационният труд е защитен на 26 май 2017 
г. пред научно жури в Университет за национал-
но и световно стопанство - гр. София, стр. 79-86. 
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