
 

 174 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪРХУ 
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СЕКТОР L "ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" 

Николинка Игнатова 

RESEARCH ON THE IMPACT OF HUMAN RESOURCES ON THE VALUE ADDED IN 
SECTOR L – REAL ESTATE TRANSACTIONS 

Nikolinka Ignatova 

Abstract: The object of the study is the enterprises in sector L – Real estate transactions. The subject of the analysis 
is labor productivity and its impact on the value added in the sector. Indicators that have an impact on labor 
productivity – number of employees by levels of education, wages and staff costs, structure of employers' labor costs, 
R&D expenditures in the sector, expenditures related to labor costs, staff qualification, labor movement in sector L 
(Real estate transactions) – are examined.. The aim is to outline the trends in the use of human resources in sector L 
(Real estate transactions) and to reveal their impact on the change in value added. The comparative method, index 
method, increment method, correlation - regression analysis, etc. are applied. The period studied is from 2014 to 2018. 
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Увод 
Обект на изследването са предприятията от 

сектор L "Операции с недвижими имоти". Пред-
мет на анализа е производителността на труда и 
влиянието й върху добавената стойност в сектора. 
Изследвани са показателите, които оказват въз-
действие върху производителността на труда - 
брой заети лица по степени на образование, раз-
ходи за работна заплата и за персонала, структура 
на разходите за труд на работодателите за наетите 
лица, разходите за научноизследователска и раз-
война дейност в сектора, разходите за квалифика-
ция на персонала, движението на работната сила в 
сектор L "Операции с недвижими имоти". Целта 
на изследването е да се очертаят тенденциите в 
използването на човешките ресурси в сектор L 
"Операции с недвижими имоти" и да се разкрие 
тяхното влияние върху изменението на добавена-
та стойност в сектора. Времевият период на изс-
ледването е от 2014 г. до 2018 г. 

Методиката на изследването на по-горе разг-
лежданите показатели и методи, е приложена от 
автора в проект за научно изследване „Иконо-
мика на знанието и конкурентни предимства в 
търговията“ (НИД НИ-7/2017) и доклад, изнесен 
на 34-та Международна научно-практическа 
конференция „Строително предприемачество и 
недвижима собственост“. 

1. Методически аспекти на изследването  
При наличието на монополистична конку-

ренция в икономическия сектор L "Операции с 

недвижими имоти" се увеличава значимостта на 
човешките ресурси в предприятията за продаж-
би, посреднически услуги и управление на нед-
вижимите имоти. 

„Съвременният ресурсно базираният възглед 
за фирмата разграничава две основни групи ре-
сурси: традиционни ресурси, които включват 
финансовите и материалните ресурси и инте-
лектуални ресурси, които обединяват човешки-
те, организационните и релационните ресурси. 
Интелектуалните ресурси са резултат и прояв-
ление на човешкия интелект, знание и натрупан 
опит, но не всеки интелектуален ресурс е в със-
тояние да носи стойност за фирмата.“ (Николо-
ва, 2019, стр.625). 

На входа на всяко предприятие в сектор L 
"Операции с недвижими имоти" са ресурсите – 
материални, финансови, човешки. Основни 
компоненти на човешките ресурси са тяхното 
образование, здравословно състояние, възпита-
ние, компетенции, умения, опит. В процеса на 
осъществяване на операциите с недвижими 
имоти - организацията на покупко-продажбите, 
отдаването и наемането на недвижимите имоти, 
реализирането на сделките с недвижими имоти 
и управлението на недвижими имоти, човешки-
те ресурси способстват за реализирането на 
приходи от  тези операции, за постигането на 
определена добавена стойност и печалба, за 
престиж на предприятието. 

Според Маргарита Атанасова „Индивидуални-
те способности, знания, умения на работниците и 
мениджърите в организацията се разбират като 
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предпоставка за ефективно изпълнение на трудо-
вите задачи и за обогатяване на тези знания, уме-
ния и опит чрез учене.“ (Атанасова, 2012).  

Отнесено към индивидите в агенциите за 
недвижими имоти и предприятията за управле-
ние на недвижими имоти, представлява съвкуп-
ността от знания относно покупко-продажбата, 
посредническите услуги и управлението на нед-
вижимите имоти, които те прилагат при опера-
циите с недвижими имоти и участват в обогатя-
ването на знанията им. 

„Човешките ресурси като носители на знани-
ето и елемент на интелектуалния капитал из-
пълняват ролята на двигател на икономическото 
развитие.“ (Николова, 2019, стр. 623). 

„В счетоводен и финансов аспект, проучва-
нията на учените са свързани предимно с въз-
можностите за представяне на човешкия капи-
тал като нематериален актив на фирмата. Съ-
ществуват различни виждания относно елемен-
тите на човешкия капитал. Най-често той се раз-
глежда като съвкупност от умения, знания, 
опит, нагласи (мотивация), поведения (компе-
тенции).“ (Николова, 2019, стр. 627). 

В агенциите за недвижими имоти и в предпри-
ятията за управление на недвижимата собственост 
съвкупността от тези елементи на човешките ре-
сурси способстват за реализирането на приходи, 
добавена стойност и печалба в сектора. 

„В съвременните условия на интензивна кон-
куренция и турбулентна икономическа среда, 
човешкият потенциал се откроява като един от 
най-значимите ресурси за развитието и успеха. 
Дългосрочното конкурентно предимство на 
предприятията се дължи предимно на способ-
ността им да идентифицират, изграждат и уп-
равляват новите компетенции на своите кадри.“ 
(Николова, 2014, стр. 85). 

Човешките ресурси заедно с другите форми 
на капитала (материални и финансови) участват 
при формирането на брутния вътрешен продукт 
на страната чрез добавената стойност по фак-
торни разходи в предприятията на сектор L 
"Операции с недвижими имоти". 

За изследване на динамиката на показатели-
те, които характеризират човешките ресурси и 
оказват влияние върху производителността на 
труда са приложени анализ на времевите ста-
тистически  редове и динамични индекси на 
равнище (Калоянов, 2014), сравнителен анализ и 
корелационно-регресионен анализ (Гоев, 1996). 
Относно използваните показатели е приложена 

адаптирана методика от (Казаков, 2010); (Ата-
насова, 2012) и (Харалампиев, 2009). 

Анализирани са следните показатели: 
• Брой заети лица в сектор L "Операции с 

недвижими имоти"; 
• Структура на заетите лица според образо-

вателно-квалификационната им степен; 
• Коефициент на оборота на напусналите 

работници и служители; 
• Коефициент на оборота на приетите ра-

ботници и служители; 
• Структура на разходите за труд на рабо-

тодателите за наети лица в сектор L „Операции 
с недвижими имоти"; 

• Относителна икономия (преразход) от 
брой заети лица; 

• Разходите за работна заплата и за персо-
нала; 

• Относителен преразход (икономия) от 
възнаграждения на заетите лица; 

• Разходи за научноизследователска и раз-
война дейност в сектора; 

• Разходи за квалификация на персона; 
• Производителност на труда в сектора; 
• Добавена стойност в сектор L „Операции 

с недвижими имоти"; 
• Влиянието на производителността на тру-

да върху формирането на добавената стойност в 
сектор L „Операции с недвижими имоти". 

За анализ на добавената стойност в сектор L 
„Операции с недвижими имоти“ под влияние на 
производителността на труда за периода 2008-
2018 г. се използва следният модел: 

1. Анализ на динамиката на развитие на про-
изводителността на труда в сектор L „Операции 
с недвижими имоти“; 

2. За анализ на добавената стойност в сектор L 
„Операции с недвижими имоти“ под влияние на 
производителността на труда се използва регреси-
онният анализ. С помощта на SPSS се установява 
кои регресионни модели - Linear, Logarithmic, 
Inverse, Quadratic, Cubic, Compound, Power, S, 
Growth, Exponential, Logistic са адекватни. От адек-
ватните модели се определя като най-добър този с 
най-висок коефициент на детерминация (R Squere). 

3. С помощта на SSPS се определя стойност-
та на коефициентите в избраното регресионно 
уравнение и тяхната статистическа значимост. В 
случай, че някой от коефициентите е статисти-
чески незначим се приема за вярна алтернатив-
ната хипотеза - съответния коефициент е незна-
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чим и не може да се тълкува. Коефициентите са: 
коефициентът  (свободният член) и коефици-
ентът b1, който показва влиянието на зависимата 
променлива добавена стойност в сектор L „Опе-
рации с недвижими имоти“ под влияние на не-
зависимата променлива производителност на 
труда в сектора през целия изследван период. 
Коефициентът  показва влиянието на всички 
останали фактори върху добавената стойност в 
сектор L „Операции с недвижими имоти“. 

2. Анализ на производителността на труда 
в сектор L „Операции с недвижими 
имоти" и влиянието й върху формирането 
на добавената стойност 
В резултат на настъпилите изменения на сред-

носписъчния брой на заетите лица и на добавената 
стойност по факторни разходи се увеличава про-
изводителността на труда, определена на база до-
бавената стойност по факторни разходи в сектор L 
„Операции с недвижими имоти". 

В таблица 1 е представена информация за 
производителността на труда в сектора. 

Таблица 1.  
Производителност на труда в лева 

Показатели 
Производи-

телност  
на труда 

Базисни  
индекси  

в % 

Верижни 
индекси 

в % 
2014 226 575 100 100 
2015 227 384 101 101 
2016 220 539 97,4 97,3 
2017 240 178 106 109 
2018 266 297 118 111 

Източник: НСИ 

Тя се увеличава абсолютно с 39 722 лв. и от-
носително с 18%. По своята същност е показа-
тел, който представлява стойността на реализи-
раните стоки и извършени услуги, намалена със 
стойността на разходите за оперативна дейност, 
без тези за персонала и за амортизация, и увели-
чена с приходите от финансирания, които реа-
лизира едно заето лице в сектора.  

От таблица 1 е видно, че динамиката на ба-
зисните индекси на производителността на тру-
да в предприятията от сектор L „Операции с 
недвижими имоти" намалява през 2016 г. и 
формират тенденция на нарастване през 2015 г. 
и през подпериода 2017-2018 г. под влиянието 
на постоянно въздействали фактори. Верижните  
индекси очертават аналогична тенденция на ба-

зисните индекси под влиянието на временно 
въздействали фактори. Такива са всички факто-
ри, въздействали върху изменението на добаве-
ната стойност по факторни разходи и върху 
средния брой на заетите лица в сектор L „Опе-
рации с недвижими имоти". По-конкретно па-
зарните фактори, свързани с търсенето и пред-
лагането на недвижими имоти и знанията, уме-
нията, опита, квалификацията и компетенциите 
на заетите лица в сектора. 

Повишаването на производителността на труда 
през анализирания подпериод от време 2015 г. и 
2017-2018 г. е резултат от знанията, уменията и 
опита на човешкия капитал и е източник на кон-
курентно предимство в сектор L „Операции с нед-
вижими имоти". От своя страна производител-
ността на труда е един от факторите, който оказва 
влияние върху изменението на добавената стой-
ност и печалбата в този сектор. 

Таблица 2.  
Добавена стойност в хил. лева 

Показатели Добавена  
стойност 

Базисни  
индекси  

в % 

Верижни 
индекси 

в % 
2014 7 617 467 100 100 
2015 7 546 873 99 99 
2016 7 800 692 102 103 
2017 8 828 478 116 113 
2018 10 059 905 132 1134 

Източник: НСИ 

За анализирания период от време 2014-2018 г. 
добавената стойност се увеличава абсолютно с 
2 442 438  хил. лв. и относително със 32% в сек-
тор L „Операции с недвижими имоти".  

Динамиката на базисните й индекси форми-
рат тенденция на намаляване през 2015 г. и уве-
личаване през 2016-2018 г. под влиянието на 
постоянно въздействали фактори за изследвания 
период от време. Верижните индекси намаляват 
през 2015 г. и се увеличават през подпериода 
2016-2018 г. под влиянието на временно въз-
действали фактори между отделните години на 
изследвания период от време. 

Такива фактори са всички, които оказват влия-
ние върху търсенето и предлагането на посредни-
чески услуги, от продажбите и управление на нед-
вижими имоти, в резултат на които се увеличават 
оборота и добавената стойност в сектора.  

За анализа на изменението на добавената 
стойност в сектор L „Операции с недвижими 
имоти" под влияние на производителността на 
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труда за периода 2008-2018 г. е използван рег-
ресионният анализ.  

С помощта на 1SPSS се установи, че регреси-
онните модели Compound, Power, S, Growth, 
Exponential и Logistic са адекватни, тъй като имат 
F критерии по-нисък от α грешката (α = 0,05). 

В таблица 3 е изчисленият с SSPS 
корелационeн коефициент R на линейния модел, 
чиято стойност е 0,930. 

Таблица 3.  
Корелационен коефициент на линеен модел 

Model Summary 

R R Square Adjusted  
R Square 

Std. Error of  
the Estimate 

,930 ,864 ,849 342331,182 
Производителност на труда в сектор L „Операции с 
недвижими имоти“ в лв. 

Това означава, че връзката между двете про-
менливи добавена стойност и производителност 
на труда в сектор L „Операции с недвижими имо-
ти“ е еднопосочна или с намаляване (увеличаване) 
на производителността на труда намалява (нарас-
тва) добавената стойност в сектора. Стойността на 
коефициента е над 0,864, което означава че връз-
ката между променливите е висока. 

От таблицата 4 се приема, че линейният регре-
сионен модел е адекватен, понеже равнището на 
значимост на F критерия означено като Sig. е 0,000 
и е по-нисък от α грешката. Следователно се прие-
ма за вярна алтернативната хипотеза, че моделът 
представлява връзката между двете променливи и 

се приема линейният модел за адекватен. 

Таблица 4.  
ANOVA 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Regression6724632310790,276 1 6724632310790,27657,382,000

Residual 1054715746448,449 9 117190638494,272   

Total 7779348057238,72510    
Производителност на труда в сектор L "Опера-
ции с недвижими имоти" в лв. 

С помощта на SSPS се определя стойността 
на коефициентите в избраното регресионно 
уравнение и тяхната статистическа значимост. 

В резултат на получените стойности на кое-
фициентите от таблица 5, регресионното линей-
но уравнение има следния вид: 

Y = –2968986,347+47,517хi + E. 

Коефициентът b0 е равен на -2968986,347 и е 
статистически незначим, тъй като Sig = 0,071 и 
е по-голям от α грешката (α = 0,05). Следова-
телно приемаме за вярна нулевата хипотеза, че 
съответния коефициент е незначим и не можем 
да го тълкуваме. 

Коефициентът b1 е 47,517 и е статистически 
значим, тъй като Sig = 0,000 и е по-малък от α 
грешката (α = 0,05). Приемаме за вярна алтерна-
тивната хипотеза, че съответният коефициент е 
значим и може да се тълкува. 

Таблица 5.  
Коефициенти на регресионното уравнение 

Coefficients 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  B Std. Error Beta T Sig.

Производителност на труда в L  
„Операции с недвижими имоти” 47,517 6,273 ,930 7,575 ,000

(Constant) -2968986,347 1451906,528  -2,045 ,071
 
 
Коефициентът b1 показва, че при увеличаване с 

1000 лв. на фактора производителност на труда в 
сектор L „Операции с недвижими имоти" добаве-
ната стойност се увеличава с 47.517 хил. лв. за из-
следвания период от време 2008-2018 г. 

3. Изследване на общия брой на заетите лица 
в сектор L „Операции с недвижими имоти" 
От таблица 6 е видно, че броят на заетите 

лица в предприятията на сектор L "Операции с 
недвижими имоти" се увеличава абсолютно с 4 
157 души  и относително с 12% за изследвания 
период от време 2014-2018 г.  
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Таблица 6.  
Брой заети лица в сектор L  

„Операции с недвижими имоти" 

Показатели Заети  
лица 

Базисни  
индекси 

Верижни 
индекси 

2014 33620 100% 100% 
2015 33190 98,7% 98,7% 
2016 35371 105,2% 106,5% 
2017 36758 109,3% 103,9% 
2018 37777 112,4% 102,8% 

Източник: НСИ 

По своята същност това са „всички лица, рабо-
тещи в дадено предприятие, които осъществяват 
продажби, посреднически услуги и управление на 
недвижими имоти. Тези лица са на пълно или не-
пълно работно време, включително сезонните ра-
ботници, работещите собственици, наетите по до-
говор за управление и контрол, наетите по извън 
трудови правоотношения (граждански договори), 
които не работят при друг работодател. Не се 
включват лицата, отсъстващи за неограничено 
време, а също и тези, предоставени по договор от 
други предприятия.“ (НСИ).  

Динамиката на базисните индекси на броя на 
заетите лица бележат намаляване през 2015 г. и 
нарастване през подпериода 2016-2018 г. под вли-
янието на постоянно въздействалите фактори на 
изследвания период от време. Такива фактори са 
развитието на строителството, посредническите 
услуги и управлението на недвижимите имоти в 
страната, квалификацията, опита, знанията на ръ-
ководителите в посредничеството и управлението 
на недвижими имоти, опита, знанията, компетен-
циите на  брокерите за недвижими имоти, на аген-
тите при управление на собствеността, на търгов-
ците на недвижими имоти. (Национална класифи-
кация на професиите и длъжностите, 2011). 

Верижните  индекси формират тенденция на 

намаляване през под периода 2014-2015 г. и на 
незначително нарастване през подпериода 2016-
2018 г. под влиянието на временно въздействали 
фактори между отделните години на изследва-
ния период от време.  

Основен фактор, който влияе върху очертаните 
по-горе тенденции на броя на заетите лица е прес-
труктурирането на предприятията в сектора. Уве-
личава се броят на микро предприятията абсо-
лютно с 1493 броя и относително с 0.07% и нали-
чието на значителния им 97,9% относителен дял в 
структурата на тези предприятия.  

Налице е нарастване на оборота, реализиран 
от предприятията в сектор L „Операции с недви-
жими имоти" с 35% за анализирания период от 
време 2014-2018 г. Това изменение на оборота 
предопределя 45 353 коригиран брой на заетите 
лица в този сектор. Налице е относителна иконо-
мия от 7 576 брой заети лица в предприятията, 
осъществяващи продажби, посреднически услуги 
и управление на недвижимите имоти. В резултат 
на по-малкия фактически брой заети лица спрямо 
коригирания с оборота е налице относителна 
икономия от брой заети лица, която оказва влия-
ние върху намаляването на разходите за възнаг-
раждения в този сектор в размер на 

7576 х2 12,982 = 98 351,632 хил. лв. 
с чиято величина пряко се увеличава печалбата 
за сметка на относителното намаляване на броя 
на заетите лица за анализирания период от вре-
ме 2014-2018 г. 

4. Анализ на структурата на работници и 
служители с начално и основно образование; 
със средно образование; с бакалавърска и с 
магистърска степен на образование 
В таблица 7 е представена структурата на за-

етите лица по степени на образование в сектор L 
„Операции с недвижими имоти”. 

Таблица 7.  
Структура на заети лица по степени на образование в сектор L  

„Операции с недвижими имоти” (в проценти) 

Години Висше  
образование 

Средно  
образование 

Средно с придобита  
професионална  
квалификация 

Заети  
лица 

2014 66 34 22 100 
2015 68 32 22 100 
2016 62 38 17 100 
2017 49 51 26 100 
2018 54 46 27 100 

Източник: НСИ 
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Най-голям е относителният дял на заетите 
лица с висше образование, който намалява от 
66% на 54% в структурата на заетите лица по 
степени на образование в сектор L „Операции с 
недвижими имоти" за изследвания период от 
време. Причините затова се дължат на наличие-
то на намаляване на броя на заетите лица с вис-
ше образование и на увеличаване на заетите ли-
ца със средно образование. В структурата на за-
етите лица не са налице такива с основно и по-
ниско образование. 

Най-голям е броят на заетите лица с висше 
образование (ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магис-
тър“) в предприятията от сектор L „Операции с 
недвижими имоти", който намалява абсолютно 
с 1789 души и относително с 11% за изследва-
ния период от време 2014-2018 г. Базисните ин-
декси (100%, 106%, 81%, 73%, 89%) бележат 
нарастване през 2015 г. и намаляване през оста-
налия период от време. Верижните  индекси 
(100%, 106%, 76%, 90%, 109%) формират тен-
денция на нарастване през 2015 г. и 2017-2018 г. 
и на намаляване през 2016 г.  

Относителният дял на броя на заетите лица 
със средно образование се увеличава от 34% на 
46% в структурата на заетите лица в предприяти-
ята от сектор L „Операции с недвижими имоти".  

За изследвания период от време 2014-2018 г. 
нараства броят на заетите лица със средно обра-
зование абсолютно със 5 946 души и относител-
но с 52%.  

Базисните индекси (100%, 97%, 97%, 145%, 
150%) формират тенденция на намаляване през 
подпериода 2015-2016 г. и на нарастване през 
подпериода 2017-2018 г.  Верижните  индекси 
(100%, 97%, 100%, 157%, 104%) намаляват през 
2015 г. и формират тенденция на нарастване 
през под периода 2016-2018  г.  

В структурата на заетите лица със средно об-
разование е значителен - 60% относителният дял 
на заетите лица с придобита професионална ква-
лификация. Техният относителен дял нараства в 
структурата на заетите лица от 22% на 27%. За 
изследвания период от време 2014-2018 г. се уве-
личават абсолютно с 2 804. души и относително 
с 38% заетите лица със средно образование с 
придобита професионална квалификация. 

Базисните индекси (100%, 100%, 64%, 187%, 
136%) намаляват през 2016 г. и формират тен-
денция на нарастване през 2017-2018 г. под вли-
янието на постоянно въздействалите фактори на 
анализирания период от време.  

Верижните индекси (100%, 64%, 100%, 
212%, 113%) намаляват през 2015 г. и формират 
тенденция на нарастване през 2016-2018 г. под 
влиянието на временно въздействали фактори.  

Основни фактори, които оказват влияние вър-
ху по-горе очертаните тенденции са изменението 
в търсенето относно образователната степен на 
заетите лица в сектора, излизането от финансово 
икономическата криза на сектора, развитието на 
строителната дейност в страната а оттам и на 
операциите  с недвижими имоти и др. 

5. Анализ на движението на работната сила 
в сектор L „Операции с недвижими имоти” 
Броят на напусналите лица по трудово или 

служебно правоотношение в сектор L „Операции 
с недвижими имоти" се увеличава  от 10 324 на 10 
690 души за изследвания период от време 2014-
2018 г. Базисните индекси (100%, 94%, 102%, 
109%, 104%) намаляват през 2015 г. и формират 
тенденция на нарастване през подпериода 2016-
2018 г. под влиянието на постоянно въздействали 
фактори през анализирания период от време. 

Верижните  индекси (100%, 94%, 109%, 107%, 
95%) очертават тенденция на  намаляване през 
2015 г. и 2018 г. и на нарастване през 2016-2017 г. 
под влиянието на временно въздействали фактори.  

Такива фактори са увеличаването на броя на 
предприятията в сектор L „Операции с недви-
жими имоти" и преструктурирането им от сред-
ни и малки в микро предприятия, икономичес-
кият растеж в страната след излизането от фи-
нансовата и икономическа криза, субективни и 
др. фактори. 

Таблица 8.   
Движение на работната сила в сектор L 

„Операции с недвижими имоти" 
за периода 2014-2018 г. 

Години 

Коефициент  
на оборота на  
напусналите 
работници и  
служители 

Коефициент  
на оборота на  

приетите работници  
и служители 

2014 0,31 0,30 
2015 0,29 0,28 
2016 0,30 0,29 
2017 0,31 0,30 
2018 0,28 0,29 

Източник: 3НСИ 

В резултат на настъпилите по-горе измене-
ния на напусналите лица и средносписъчния 
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брой на заети лица намалява коефициентът на 
оборота на напусналите работници и служители 
с 0.03, т.е. намаляват с 3 напусналите лица, па-
дащи се на 100 заети лица през изследвания пе-
риод от време 2014-2018 г. Причините за нама-
ляване на коефициента на напусналите лица са 
резултат на забавеното относително увеличава-
не на напусналите лица (с +4%) спрямо това на 
заетите лица (с +12,4%).  

Броят на приетите лица по трудово или слу-
жебно правоотношение в сектор L „Операции с 
недвижими имоти" за изследвания период от 
време, се увеличават абсолютно със 659 души и 
относително с 6,4%. Базисните индекси (100%, 
92%, 101%, 108%, 106%) формират тенденция на 
нарастване под влиянието на постоянно въздейс-
твали фактори през анализирания период от вре-
ме. Верижните  индекси на приетите лица по 
трудово или служебно правоотношение в сектор 
L „Операции с недвижими имоти" (100%, 92%, 
110%, 107%, 99%) очертават тенденция на нама-
ляване през 2015 и 2018 г. и на нарастване през 
2016-2017 г. под влиянието на временно въздейс-
твали фактори. Такива фактори са търсенето на 
брокери за недвижими имоти, на агенти за уп-
равление на собствеността на недвижимите имо-
ти и на търговци на недвижими имоти.   

В резултат на настъпилите по-горе измене-
ния на приетите лица и средносписъчния брой 
на заети лица намалява с 0.01 коефициентът на 
оборота на приетите работници и служители, 
т.е. намалява с 1 приетите лица, падащи се на 
100 заети лица за изследвания период от време. 
(Виж таблица 8).  

Движението на работната сила оказва влия-
ние върху броя на заетите лица и върху разхо-
дите за работна заплата и за персонала в сектор 
L „Операции с недвижими имоти". 

6. Анализ на разходите за работна заплата 
и за персонала в икономически сектор L 
„Операции с недвижими имоти” 
От таблица 9 е видно, че разходите за въз-

награждения, реализирани от предприятията в 
сектор L „Операции с недвижими имоти" за из-
следвания период от време нараства абсолютно 
със 122,289  млн.лв. и относително с 46%. По 
своята същност „разходите за възнаграждения” 
представляват стойността на всички видове въз-
награждения, платени на наетите лица по ведо-
мост (вкл. на сезонните работници) на база от-
работено време и/или база реализирани сделки, 

посреднически услуги и управление на недви-
жими имоти.  

Налице е забавен темп на нарастване на реа-
лизирания оборот (35%) спрямо този на разхо-
дите за възнаграждения (46%) в сектор L „Опе-
рации с недвижими имоти". В резултат на това е 
налице относителен преразход от възнагражде-
ния в размер на: 

100
135909726710 ×−  = 410 лв. 

С тази величина пряко се увеличават разхо-
дите в предприятията в сектор L „Операции с 
недвижими имоти" и намалява печалбата им. 

От таблица 4 е видно, че разходите за персона-
ла, реализирани от предприятията в сектор L 
„Операции с недвижими имоти" за изследвания 
период от време 2014-2018 г. се увеличават абсо-
лютно със 137.473 млн.лв. и относително с 45%.  

Причините за това изменение са увеличава-
нето на броя на заетите лица, изменението на 
производителността на труда в предприятията 
от този сектор, измененията в здравното, соци-
алното и трудовото осигуряване в страната.  

Таблица 9.  
Разходи за възнаграждения и за персонала  
в сектор L „Операции с недвижими имоти”  

за периода 2014-2018 г. в хил. лв. 

Години Разходи за  
възнаграждения 

Разходи за  
персонала 

2014 265 909 303 757 
2015 278 799 318 361 
2016 314 594 357 475 
2017 369 138 416 810 
2018 388 198 441 230 

Източник: НСИ 

Увеличаването на разходите за персонала и за 
възнаграждения е резултат от нарастването на ре-
ализирания оборот, от броят на заетите лица и от 
изменението на производителността на труда в 
сектор L „Операции с недвижими имоти”. 

От таблица 10 е видно, че в структурата на 
разходите за труд на работодателите за наети 
лица в сектор L „Операции с недвижими имоти" 
най-голям относителен дял заемат разходите за 
работна заплата. За анализирания период от 
време се  увеличава от 84.22% през 2014 г. на 
84.38% през 2018 г. 

Основни фактори, които влияят върху разхо-
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дите за задължителни и доброволни вноски в 
сектор L „Операции с недвижими имоти" са из-
мененията на броя на заетите лица, на средната 
работна заплата в сектора, измененията в здрав-
ното, социалното и трудовото осигуряване в 
страната. 

Относителният дял на обезщетенията незна-
чително намаляват от 1,41% на 1,19% в струк-
тура на разходите за труд на работодателите за 
наети лица в сектор L „Операции с недвижими 

имоти". (Виж таблица 10). 
От таблица 10 е видно, че вторият по-

значимост в структурата на разходите за труд на 
работодателите за наети лица в този сектор е 
относителният дял на социалните и здравни 
осигуровки за сметка на работодателите. За ана-
лизирания период от време той се увеличава от 
13.38% през 2014 г. на 13.81% през 2018 г., в ре-
зултат на увеличаването на относителния дял на 
разходите за работна заплата. 

Таблица 10.  
Структура на разходите за труд на работодателите за наети лица в сектор L  

„Операции с недвижими имоти" за периода 2014-2018 г. в проценти 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Разходи за РЗ 84,22 84,31 84,60 84,30 84,38 
Обезщетения 1,41 1,22 1,15 1,51 1,19 
Социални и здравни осигуровки 13,38 13,42 13,35 13,14 13,81 
Други социални разходи и надбавки 0,98 1,04 0,89 1,04 0,61 
Данък върху социалните разходи 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Източник: НСИ 

Относителният дял на други социални разхо-
ди и надбавки незначително намалява от 0.98% 
на 0.61% в структура на разходите за труд на 
работодателите за наети лица в сектор L „Опе-
рации с недвижими имоти".  

От таблица 10 е видно, че най-малък 0.01% е 
относителният дял за данък върху социалните 
разходи в структура на разходите за труд на ра-
ботодателите за наети лица в сектор L „Опера-
ции с недвижими имоти".  

В структурата на разходите за труд на рабо-
тодателите се увеличава относителният дял на 
разходите за заплата и за социални и здравни 
осигуровки, намаляват тези за обезщетения под 
влияние на провежданата политика на социал-
ното и здравното осигуряване в страната и в ре-
зултат на изменението на производителността 
на труда в сектора. 

7. Анализ на разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност в сектор L „Операции с 
недвижими имоти" 
4„Разходите за научноизследователска и раз-

война дейност (НИРД) в Република България се 
увеличават абсолютно с 164 млн. лв. и относи-
телно със 25% за анализирания период от време 
2014-2018 г. (Виж таблица 11). 

Динамиката на базисните им индекси беле-
жат тенденция на нарастване за изследвания пе-

риод от време под влиянието на всички посто-
янно въздействали фактори. 

Таблица 11.  
Разходите за научноизследователска  

и развойна дейност (НИРД)  
в Република България в млн. лв. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018
Разходи за НИРД 665 851 734 760 829
Базисни индекси в % 100 128 110 114 125
Верижни индекси в % 100 128 86 104 109
Източник: НСИ 

От таблица 11 е видно, че верижните  индекси 
формират тенденция на увеличаване през 2015 г. 
и подпериода 2017-2018 г. и намаляват с 14% 
през 2016 г. По своята същност това са разходи 
за „творческа и систематична работа, която се 
провежда с цел да се увеличи обемът на знания-
та, включително познанието за човека, културата 
и обществото, както и за разработването на нови 
приложения на наличните знания.  Научноизсле-
дователската и развойна дейност (НИРД) обхва-
ща фундаментални и приложни изследвания и 
експериментални разработки.“ (НСИ). 

Относителният дял на разходите за научно-
изследователска и развойна дейност е 72% в 
предприятията на страната. За анализирания пе-
риод от време 2014-2018 г. се увеличават абсо-
лютно със 159 126 хил. лв. и относително с 36%. 
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В държавен сектор относителният дял на 
разходите за научноизследователска и развойна 
дейност е 22% . За изследвания период от време  
се увеличават абсолютно с 18 520 хил. лв. и от-
носително с 12%. 

Относителният дял на разходите за научно-
изследователска и развойна дейност е 5% за 
висше образование. Те намаляват абсолютно с 
13 402 хил. лв. и относително с 22% за анализи-
рания период от време 2014-2018 г. 

В нетърговските организации относителният 
дял на разходите за научноизследователска и 
развойна дейност е 1%. За изследвания период 
от време  намаляват абсолютно със 189 хил. лв. 
и относително с 4%. 

Текущите разходи в структурата на разходи-
те за научноизследователска и развойна дейност 
са 91%, а тези за дълготрайни материални акти-
ви представляват 9%.“ 

Разходите за научноизследователска и раз-
война дейност в сектор L „Операции с недви-
жими имоти" представляват 0.2% от общите та-
кива разходи и са 652 хил. лв. през 2018 г.  

Разходите за научноизследователска и раз-
война дейност в сектор L „Операции с недви-
жими имоти" е инвестиране в знания на човеш-
ките ресурси, които са източник на конкурентно 
предимство в агенциите за недвижими имоти, 
във фасилити и в пропърти предприятия. 

8. Анализ на разходите за квалификация 
на персонала; брой заети преминали през 
професионално обучение; брой работници 
и служители без професионално обучение  
4За анализирания подпериод от време се уве-

личава от 31.2% на 42.2% относителният дял на 
предприятията, които осигуряват обучение на 
персонала. 

Нарастват от 20.5% на 31.9% предприятията, 
които осигуряват продължаващо професионал-
но обучение под формата на курсове. 

Увеличава се относителният дял от 12.5% на 
22.7% на предприятията, осигуряващи продъл-
жаващо професионално обучение под формата 
на вътрешни курсове.  

Нараства относителният дял на предприятия-
та, осигуряващи продължаващо професионално 
обучение под формата на външни курсове от 
15.8% на 20.2%.  

Повишава се от 22% на 26.5% относителният 
дял на участвалите заети лица в продължаващо 
професионално обучение под формата на курсове.  

Относителният дял на участвалите заетите 
лица в продължаващо професионално обучение 
намалява от 49.3% на 48% в предприятията, ко-
ито осигуряват продължаващо професионално 
обучение под формата на курсове.  

Намалява относителният дял  от 43.6% на 
41.2% на жени за сметка на увеличаването на 
относителния дял на мъжете от 56.4% на 58.8%, 
които са участвали в продължаващо професио-
нално обучение.  

5Разходите за продължаващо професионално 
обучение се увеличава от 46.2% на 88.4% спря-
мо средния разход на заето лице във всички 
предприятия на страната. Увеличава се от 
103.4% на 160.7% разходите за продължаващо 
професионално обучение спрямо средния раз-
ход на заето лице в предприятия, които продъл-
жават професионалното обучение. 

Нараства относителният дял от 6.4% на 7.6% 
на предприятията, които осигуряват начално 
професионално обучение.  

За анализирания подпериод от време 2010-2015 
г. се увеличава от 28.6% на 37.3% относителният 
дял на предприятията, които осигуряват други 
форми на продължаващо професионално обучение. 
Такива форми са:  обучение на работното място, 
ротация на работното място, обмени, повтаряния 
или посещения с цел обучение, посещение на кон-
ференции, работни срещи, (професионални) изло-
жения и лекции; участие в групи за обучение или 
групи за квалификация и самообучение. 

За анализирания подпериод от време 2010-
2015 г. се увеличава от 16.6% на 28.8% относи-
телният дял на предприятията, които осигуряват 
обучение на работното място. Най-малък, но 
нарастващ от 3.4% на 9.2% е относителният дял 
на предприятията, които осигуряват ротация на 
работното място, обмени, повтаряния или по-
сещения с цел обучение. Увеличава се от 14.8% 
на 16.5% относителният дял на предприятията, 
които осигуряват на персонала посещение на 
конференции, работни срещи, (професионални) 
изложения и лекции. Нараства от 9.4% на 10.6% 
относителният дял на предприятията, които 
осигуряват на персонала участие в групи за 
обучение или групи за квалификация. Повишава 
се от 6.7% на 8.3% относителният дял на предп-
риятията, в които персонала се самообучава. 

Най-голям е относителният дял на предприя-
тията, които не осигуряват обучение на персо-
нала. Той намалява за анализирания период от 
време от 68.8% на 57.8%. 
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Разходите за продължаващо професионално 
обучение (курсове) в секторa представляват 
2,5% от тези разходи в страната. Хонорарите и 
възнагражденията за провежданите курсове на 
заетите лица в този сектор представляват 3% от 
общите разходи. Разходите за командировки 
представляват 2.6% от общите разходи.  

Разходите за възнаграждения на вътрешните 
преподаватели представляват 1.4% от общите раз-
ходи. Разходите за поддържане на център за обу-
чение, помещения или специфични зали и разходи 
за материали са 1.9% от общите разходи. 

Изводи 
На базата на получените резултати от прове-

дения анализ на човешките ресурси в сектор L 
„Операции с недвижими имоти" бихме могли да 
обобщим, че: 

• В резултат на забавеният темп на нараст-
ване на средносписъчния брой на заетите лица и 
спрямо този на добавената стойност по фактор-
ни разходи се увеличава производителността на 
труда в сектора. 

• Добавената стойност по факторни разходи 
нараства под влияние на всички фактори, свър-
зани с търсенето и предлагането на първичния 
пазар на недвижими имоти и на посреднически-
те услуги и управлението на пазара на недви-
жими имоти. 

• Добавената стойност по факторни разходи 
се увеличава с 47 517 лв. под влиянието на про-
изводителността на труда в сектора; 

• Нараства броят на заетите лица, в резул-
тат на развитието на строителството, посредни-
ческите услуги и управлението на недвижимите 
имоти в страната;  

• Наличието на по-малък фактически брой за-
ети лица спрямо коригирания с оборота е предоп-
ределя относителна икономия от брой заети лица; 

• Относителната икономия от брой заети 
лица предопределя намаляване на разходите за 
възнаграждения в този сектор в размер на 
98 351,632 хил.лв., с чиято величина пряко се 
увеличава печалбата; 

• Най-голям е относителният дял на броя на 
заетите лица с висше образование, който незна-
чително намалява в  предприятията от сектор L 
„Операции с недвижими имоти"; 

• Увеличава се относителният дял на заети-
те лица със средно образование в структурата на 
заетите лица по степени на образование. При-
чините затова се дължат на изпреварващото на-

растване на броя на заетите лица със средно об-
разование, спрямо това на заетите лица с висше 
образование в сектора; 

• Коефициентът на оборота на напусналите 
работници и служители намалява в сектора; 

• Понижава се коефициентът на оборота на 
приетите работници и служители; 

• Разходите за възнаграждения и за персона-
ла, реализирани от предприятията в сектор L 
„Операции с недвижими имоти" се увеличават, в 
резултат от нарастването на броя на заетите лица 
и от изменението на производителността на труда; 

• Налице е забавен темп на увеличаване на 
реализирания оборот спрямо този на разходите за 
възнаграждения в сектора. В резултат на това се 
реализира относителен преразход от възнаграж-
дения, с чиято величина пряко се увеличават раз-
ходите в предприятията в сектор L „Операции с 
недвижими имоти" и намалява печалбата им; 

• В структурата на разходите за труд на рабо-
тодателите се увеличава относителният дял на 
разходите за работна заплата и за здравни осигу-
ровки, и намаляват разходите за обезщетения и 
социални разходи и надбавки под влияние на про-
вежданата политика за социалното и здравното 
осигуряване в страната и в резултат на изменение-
то на производителността на труда в сектора; 

• Увеличават се разходите за научноизсле-
дователската и развойна дейност в сектор L 
„Операции с недвижими имоти", т.е. увеличават 
се инвестициите в знания на човешките ресурси, 
които са източник на конкурентно предимство в 
предприятията, осъществяващи операции с нед-
вижими имоти; 

• Разходите за продължаващо професио-
нално обучение в сектор L „Операции с недви-
жими имоти" под формата на курсове представ-
ляват 2.5% от тези разходи в страната.  

• Хонорарите и възнагражденията за про-
вежданите курсове на заетите лица в този сек-
тор са 64.2% от общите разходи за сектора.  

• Разходите за командировки представляват 
2.6% от общите разходи за сектора.  

• Разходите за възнаграждения на вътреш-
ните преподаватели представляват 1.4% от об-
щите разходи за сектора.  

• Разходите за поддържане на център за 
обучение, помещения или специфични зали и 
разходи за материали за обучение са  1.9% от 
общите разходи за сектора. 
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Бележки 
1 Използван е софтуерен пакет SPSS за при-

лагането на корелационно-регресионен анализ 
относно изменението на добавената стойност 
под влияние на производителността на труда в 
сектор L „Операции с недвижими имоти". 

2 12.982 хил. лв. е средногодишната заплата 
на заетите лица в сектор L „Операции с недви-
жими имоти" през 2018 г. 

3 Коефициент на оборота на напусналите и 
приетите строителни работници са изчислени от 
автора на база данни от НСИ. 

4 НИРД в Р България е част от проект за на-
учно изследване „Икономика на знанието и 
конкурентни предимства в търговията“. 

5 Данните за анализа на разходите за квали-
фикация на персонала; брой заети лица преми-
нали през професионално обучение в строител-
ните фирми; брой работници и служители без 
професионално обучение в строителните фирми 
са от НСИ. 
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