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COMPANIES THROUGH THE DEA MODEL FOR THE PERIOD 2007-2015 
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Abstract: The article presents a nonparametric method for calculating the economic efficiency of construction com-
panies. The study period is 2007-2015. On the basis of the survey results, guidelines have been proposed to increase the 
cost-effectiveness of construction companies. 
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Увод 
Бизнесът на недвижимите имоти бележи 

бурно развитие след 1989 год. в България и това 
е една от основните предпоставки за необходи-
мост на населението от посреднически услуги 
на недвижими имоти, появата на нови видове 
фирми, свързани с недвижимите имоти, като 
агенции за недвижими имоти, оценителски 
фирми, акционерни дружества със специална и 
инвестиционна цел, фасилити и пропърти фир-
ми. Пазарът на недвижими имоти у нас е един 
от най-активно развиващите се отрасли на на-
ционалната икономика. 

Въз основа на направен анализ на пазара за 
недвижими имоти са избрани пет строителни 
фирми, които са обект на настоящото изследва-
не. Целта на статията е да се проследи измене-
нието на икономическата ефективност за перио-
да 2007-2015 год., преди световната иономичес-
ка криза, по време и след нея. 

Според световния бизнес – речник, икономи-
ческата ефективност представлява: „Ситуация-
та, в която е невъзможно да се генерира по – го-
лямо богатство, като цяло от разполагаемите ре-
сурси. С други думи ситуацията, при която ня-
кои хора не могат да се справят по – добре с 
преместването на ресурси и блага без да правят 
нещата по – зле.Тя показва, че е постигнат ба-
ланс между ползите и разходите. Също нарече-
но ефективно разпределение на ресурсите”. 
(Световен бизнес речник) 

Икономическата ефективност е приета за ед-
на от основните икономически категории за из-
мерване на развитието на фирмите за недвижи-
ми имоти. За понятието „икономическа ефек-

тивност” няма конкретно определение. Ефек-
тивността се изразява чрез съпоставяне на ре-
зултати и разходи, необходими за получаването 
им. Количествената й оценка се извършва чрез 
формиране на отношения между постигнатия 
резултат (ефект) и сумата на използваните раз-
ходи за осигуряването му. Резултатът от опре-
делена дейност се синтезира и изразява чрез 
ефекта от нея. Ефектът се измерва с помощта на 
икономически и неикономически показатели: 
обем на оборота, произведени услуги и стоки, 
брутен приход, печалба, качество на обслужва-
не, условия на труд, степен на удовлетвореност 
на клиентите и други. При определянето на 
ефективността се сравняват ресурси и резултати 
от различен вид – икономически, социални, 
културни, екологични и др. Така получената 
ефективност се характеризира като икономи-
ческа, социална, културна, екологична и др. В 
тази статия се разглеждат аспектите само на 
икономическата ефективност. 

Изложение 
Икономическата ефективност дава възмож-

ност да се анализират резултатите от дейността 
на фирмите за недвижими имоти, както и да бъ-
дат проследени в динамика различни коефици-
енти за измерването й през годините – по време 
на кризата и след нея. Икономическата ефек-
тивност на фирмите за недвижими имоти се ос-
новава на нормативната уредба в нашата страна. 
При измерването на икономическата ефектив-
ност се посочват различни видове ресурси и 
разходи, които са регламентирани със съответ-
ните актове. Като такива, могат да се посочат 
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на Министерския съвет от 21 март 2005 г. и 
Постановление № 251 от 17 октомври 2007 г. от 
постановленията на правителството относно 
Националните стандарти за финансови отчети 
(НСФО) за малки и средни предприятия (МСП). 
В нашата законодателна уредба присъства де-
финиция за „ефективност” в Закона за сметната 
палата – „ефективност е степента на постигане 
на целите на одитирания обект при съпоставяне 
на действителните и очакваните резултати от 
неговата дейност”. 

За измерване икономическата ефективност 
на фирмите за недвижими имоти в настоящата 
статия е използван DEA анализ. Той представ-
лява метод за измерване на относителното ниво 
на ефективността на всяка икономическа еди-
ница, която се характеризира както с множество 
изходи, така и с използването на множество 
входове. Традиционните проучвания на разхо-
дите предполагат, че всички фирми за недви-
жими имоти оперират в техните ефективни гра-
ници. Проверките на това твърдение показват, 
че повечето фирми за недвижими имоти работят 
в различна степен на разстояние от тяхната 
ефективна граница. 

Фарел (1957) първи предлага използването 
на DEA, за да проучи ефективността. Работата 
на редица автори насърчава допълнително по-
лезността на DEA анализа. От тогава много 
проучвания за ефективността и в други сектори 
използват тази техника. В обсега на DЕА анали-
за представянето на индивидуална фирма се 
оценява по отношение на ефективните граници, 
които са изградени от линейните комбинации на 
други фирми (Fa¨re, еt.al. 1985). 

Анализът с обхват на данни е от групата на 
непараметричните методи за измерване на отно-
сителна ефективност на фирми от една и съща 
индустрия. В основата си методът, предложен 
от Charnes, Coopers и Rhodes (1978, pp. 429-444), 
се базира на линейното програмиране. Авторите 
García-Valiñas и Muñiz (2007, pp. 245-252), оп-
ределят анализа с обхват на данни, като свърз-
ващ входящите ресурси с изходящите продукти, 
като установените ефективни единици се нами-
рат на границата на ефективност. Seiford и 
Thrall (1990, 7-38) допълват, че DEA анализът 
превъзхожда в известна степен подходите, кои-
то използват само един входящ ресурс и един 
изходящ продукт, като генерира анализ с резул-
тати с N на брой входящи ресурси и M на брой 
изходящи продукти. Техниката намира прило-

жение най-често за анализиране ефективността 
на единиците, вземащи решения (decision 
making unit - DMU), предимно в регулираните 
сектори, в частния и нестопанския сектор. Ав-
торите Charnes, Coopers и Rhodes (1978, pp. 429-
444), дават определение за DEA анализа, което 
гласи: „математически модел за програмиране, 
прилаган за данни от наблюдения и предлага 
нов начин за намиране на емпирични оценки на 
екстремни отношения – такива като производс-
твените функции и/или повърхности на въз-
можно ефективно производство”. Докато регре-
сионните модели се основават на централните 
тенденции, DEA анализа сравнява отделната 
фирма с най-добрата такава в изследваната съв-
купност. Според Seiford и Thrall (1990, pp 7-28), 
анализът оптимизира индивидуално всяка еди-
ница, вземаща решение, като по този начин тех-
нологията се оказва ефикасна за разкриване на 
„връзки, които остават скрити за другите техно-
логии”. Woodbury и Dollery (2004, pp. 615-636) 
смятат, че анализа с обхват на данни (DEA) 
комбинира цялостната информация за входящи 
ресурси и изходящи продукти в единна мярка на 
производствена ефективност, която се намира 
между нула (изцяло неефективна фирма) и еди-
ница (изцяло ефективна фирма). Това е основа-
ние DEA анализът да се използва за измерване 
на относителната ефективност на организации с 
еднакви цели и задачи. Това е основание DEA 
анализът да се използва за измерване на относи-
телната ефективност при строителните фирми. 

Ръководещата презумпция при Анализа с об-
хват на данни е, че ако даден ефективен произ-
водител А може да произвежда Y(А) изходящи 
продукти с X(А) входящи ресурси, тогава и ос-
таналите производители би трябвало да могат да 
направят същото, ако работят ефективно. 

Като ключово предимство на DEA анализа е, 
че не се изисква всички индикатори да бъдат в 
една и съща мерна единица. Това създава удоб-
ство при прилагане на модела, в противен слу-
чай трябва да се преобразуват единиците, от ко-
ето следва усложняване, както на тълкуването 
на резултатите, така и на изчислителната рабо-
та. Целта на всяка единица е да произведе въз-
можно най-много продукция с използване на 
възможно най – малко ресурси. По-този начин 
постигнатата ефективност ще бъде на т.нар. 
„граница на производствените възможности“. 
Тази граница е вследствие на провеждане на 
DEA анализа и по – конкретно, тя се определя 



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том I (1) 2017 • Volume I (1) 2017 

 66

∑
∑

⋅

⋅
==

jj

ii

DMU

DMU

outputw
outputw

 Intputs
 Outputs  DMU Efficiency

mjm2j21j1

sjs2j21j1
m

1i
iji

s

1r
rjr

xv...xvxv
yu...yuyu

xv

yu

+++
+++

=

∑

∑

=

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++
+++

=

∑

∑

=

=

m0m202101

s0s202101
m

1i
i0i

s

1r
r0r

xv...xvxv
yu...yuyumaximaze

xv

yu
maximaze

от всички производствени единици, които имат 
оптимална ефективност (100% ефективност). 
Изчисляването на оптималната ефективност се 
извършва в контекста на всички разглеждани 
единици, без наличието на предварително де-
финиран хипотетичен еталон, т.е. ефективност-
та се измерва в контекста на възможностите на 
конкретните единици, участващи в DEA анали-
за. Премахването или отстраняването на едини-
ца от анализа, води до промяна в ефективността 
на останалите единици. Функцията на ефектив-
ност от Анализа с обхват на данни (DEA) има 
следното изражение: 

 
(1) 
 

 
където: 
i се мени по произведените продукти от това 

DMU; 
j се мени по използваните ресурси от него; 
wi и wj са съответно теглата на продуктите и 

ресурсите, които се явяват неизвестни величини 
за задачата на метода DEA. 

По-конкретно, за всяка единица за вземане 
на решение, участваща в анализа (DMUj, 
j=1,…,n) съотношението за ефективност се за-
писва по следния начин: 

 
 

(2) 
 

 
 
където: 
ur (r = 1, … ,s) – неизвестните тегла на про-

дуктите yrj; 
vi (i = 1, … , m) – неизвестните тегла на ре-

сурсите xij. 
При модела ориентиран към входа за конк-

ретно DMU0, целта е да се намерят онези стой-
ности на неизвестните тегла, които максимизи-
рат съотношението за ефективност:

   
(3) 
 

 
Но без наложени ограничения, тази максими-

зационна задача е неограничена. Затова методът 

DEA налага следните n на брой ограничения 
(точно колкото е броят на единиците, участващи 
в анализа):  

 
 

(4)
 

 
 
Получената стойност на ефективността е в 

граници от 0 до 1. Оценката на ефективността 
на всяка една единица се изразява в стойност, 
която варира от максимален резултат за неефек-
тивност – 0 до максимален резултат за ефектив-
ност – 1. При DEA – модел, ориентиран към 
входящия ресурс (Input-oriented) функцията на 
ефективност на всяка изследвана единица прие-
ма стойности от 0 до 1 (0% до 100%). Тази 
стойност показва какъв процент от използвани-
те ресурси биха оправдавали получените услуги 
или продукция, така че процесът да бъде ефек-
тивен. При модела, ориентиран към входа, ни-
вата на произведения продукт се считат за пос-
тоянни, а нивата на използваните ресурси могат 
да се променят (Брайнова, 2015). 

Основното предположение, което се прави 
при приложението на DEA моделите за оценка 
на ефективността е, че отделните единици на 
изследваната съвкупност работят хомогенно, 
т.е. изработват едни и същи продукти с помощ-
та на едни и същи ресурси. Описаният по–горе 
модел е модел, максимизиращ продуктите, т.е. 
ефективността може да бъде увеличена чрез 
максимизиране на изходящите величини. DEA 
има двойствен характер за линейно програми-
ране. Методът дава възможността да се включат 
в анализа няколко производствени ресурса и 
крайни продукта.  

Методологията на разглеждания анализ обх-
ваща различни модели. Стандартният модел е 
разработен от Charnes, Coopers и Rhodes и е 
познат като CCR модел, по инициалите на съз-
дателите си. Той изчислява техническата ефек-
тивност и предполага постоянна възвращаемост 
от мащаба (CRS) (Sanchez et.al., 2006). Техни-
ческата ефективност означава производството 
на дадено количество продукт чрез минимално 
количество ресурс. Вторият модел с по-широка 
употреба е така нареченият BCC модел, разра-
ботен от Banker, Charnes и Cooper (1984). Той 
предполага променлива възвращаемост от ма-
щаба (VRS) и позволява ефективността да бъде 
разделена на техническа и ефективност от ма-

s
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щаба (Haug, 2010). Ефективността при DEA 
анализа се класифицира в четири категории: 
обща техническа ефективност, чиста техническа 
ефективност, ефективност от мащаба, както и 
ефективност от възвръщаемостта. 

В таблица 1 са представени получените дан-
ни от DEA анализа за периода 2007-2015 годи-
на. Заложена за доказване е хипотезата, че по- 

големите строителни фирми са най-ефективни. 
В таблица 1 са представени резултатите от из-
ползвания DEA анализ, ориентиран към входни-
те ресурси (Input-oriented constant return to scale 
(CRS). Данните са взети от счетоводните балан-
си на строителните фирми, които са с публичен 
достъп в Търговския регистър. 

Таблица 1. 
Коефициент на икономическа ефективност на строителните фирми при използването 

на CCR модел Input-oriented constant return to scale (CRS) 

Година 
 
 

Фирма 

Бигла III БМ Зид-ко Идол Контракт 
сити 

2007 73.6% 64.3% 100% 9.3% 66.5% 
2008 62.5% 28.3% 100% 65.3% 100% 
2009 22.3% 46.9% 78.1% 100% 100% 
2010 28.9% 100% 42.7% 100% 100% 
2011 42.5% 74.5% 39.8% 100% 54.5% 
2012 56% 45% 16% 100% 64.8% 
2013 39.3% 28% 5% 100% 76.1% 
2014 99.2% 100% 7.7% 95% 100% 
2015 96.9% 82.4% 4.2% 100% 95.7% 

Процентно изменение на 
2015 спрямо 2007 год. 32% 28% -96% 97% 44% 

Източник: собствени изчисления 

В ориентирания към входа модел, ефектив-
ността на всяка изследвана единица може да при-
ема стойности от 0 до 1 (0% до 100%). Най-голяма 
промяна в положителен аспект в икономическата 
ефективност се наблюдава при строителна фирма 
„Идол” (97%). В началото на разглеждания пери-
од тя е била най-неефективна (9,3%), но след 2008 
год. се наблюдава постоянен тренд от най-високи 
резултати. Напълно противоположна е тенденция-
та при „Зид-ко”. Първите две години (2007 и 2008 
год.) фирмата е най-ефективна спрямо другите. С 
настъпването на световната криза, икономическа-
та й ефективност претърпява значителен спад, а 
именно до 4,2% през 2015 год. или това са 96% 
отклонение от последната спрямо първата година 
на изследвания период. 

През 2015 год. „Контракт сити” и „Бигла III” 
също са много близко до 100%, съответно 96,9% 
и 95,7%, и може да се твърди, че са ефективни. 
Техните процентни изменения са в по-ниски 
граници (32% и 44%), което говори за постоянс-
тво през годините и липса на значителни про-
мени в политиките им. Строителна фирма „БМ” 

има сравнително висок процент на икономичес-
ка ефективност за последната година, дори и 
100% ефективност през 2014 год. В предходните 
периоди има известни колебания. Но като най-
неефективна година може да се посочи 2013 
год. с ниво на икономическа ефективност 28%. 
Процентното изменение при „БМ” е най-малко 
в сравнение с другите фирми (28%), от което 
може да се направи извода, че фирмата не е 
променила значително състоянието си от нача-
лото на периода. 

След изчисляване на средна аритметична 
(графика 1) за всяка строителна фирма поотдел-
но за целия период, може да се обобщи, че за 
изследваната съвкупност от строителни фирми, 
две са с най-близък до 100% коефициент на 
икономическа ефективност („Контракт сити с 
84% и „Идол” с 86%). Над 50% са фирмите 
„БМ” (63%) и „Бигла III” (58%), които също 
може да се каже, че са ефективни. Единствено 
фирма „Зид-ко” (44%) е под нивото на ефектив-
ност, което също така е видно и от таблица 1, 
както и с високия спад (96%). 
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Графика 1. Средна аритметична на строителните 

фирми за периода 2007-2015 год. 

В заключение може да се отбележи, че след 
използване на DEA анализа върху изследваните 
строителни фирми за периода 2007-2015 год. се 
оказа, че са ефективни, тъй като повечето от тях 
се доближават до оптималното ниво на ефек-
тивност (100%). При направен анализ на дина-
миката на икономическата ефективност на от-
делните строителни фирми от гледна точка на 
тяхната големина се потвърждава хипотезата, че 
по-големите строителни фирми са най-
ефективни. Именно те формират ефективната 
граница през повечето години от анализирания 
времеви период. 

Като несъвършенства на пазара на строител-
на продукция, могат да се посочат: 

• липсата на квалифициран персонал; 
• слабата регулация; 
• сивата икономика; 
• липса на управленски кадри; 
• липса на защита на правата на служите-

лите и работниците и други. 
Един от основните проблеми е невъзмож-

ността на строителните фирми да завършат в 
срок започнатите обекти, поради кредитна зад-
лъжнялост към банкови и финансови институ-
ции. Като друг недостатък се явяват дългите 
срокове и множеството административни про-
цедури, необходими за издаване на разрешения 
за строеж, въвеждане на обекта в експлоатация 
и други съпътстващи процеса на строителство 
документи. Някои от трудностите, пред които са 
изправени фирмите от строителния сектор биха 
могли да бъдат преодолени чрез промяна на съ-
ществуващата нормативна база, по-високо ниво 
на държавна регулация в сектора, по-бърза про-
цедура за въвеждане в експлоатация на строи-
телните обекти и други регулаторни мерки. Ед-
на добра основа за реализиране на високи ре-

зултати на икономическа ефективност и поло-
жителни резултати от дейността на строителни-
те фирми е изчистване на сектора от нелоялни 
работодатели, въвеждане на по-строги мерки 
при последващ контрол и взаимопомощ от 
браншовите организации. 
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