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1 Обща характеристика на 
дисертационния труд 

1.1 Мотивация 

От 1972г. насам смъртността надвишава раждаемостта всяка година в 

Германия, което без положителния баланс на миграцията на чужденци, 

заселващи се в страната, би довело до трайно намаляване на 

населението. Според резултатите от последната прогноза на 

Федералната статистическа служба на Германия населението на страната 

ще намалее до 2060г. с около 6 до 10 % при умерено развитие на 

раждаемостта и очакваната продължителност на живота.1 Освен това 

работоспособното население (на възраст 20 до 60 години) ще намалее с 

около 20 до 25 %, а населението на възраст над 60 години ще се увеличи 

с 20-23 %.2 

 

Демографското развитие влияе върху пазарите на недвижими имоти.3 То 

е определено законово като един от факторите за изчислението на 

пазарните цени на недвижимите имоти (заедно с общата икономическа 

ситуация, условията на капиталовия пазар и икономическото развитие) 

според актуалната Наредба за оценка на недвижимите имоти.4 Влиянието 

на демографските фактори върху цените на имотите обаче не е 

количествено определено. Освен това остават отворени въпросите кои 

конкретни демографски фактори и в каква степен се отразяват на цените 

 
1 Statistisches Bundesamt: Bevölkerung im Wandel Annahmen und Ergebnisse der 14. 

Koordinierten Bevölkerungs-vorausberechnung. Wiesbaden 2019, с. 17. 
2 Пак там, с. 53-54. 
3 Instituts der deutschen Wirtschaft Köln: Im Sog der Demografie. Anlage zu Pressemitteilung Nr. 

22/2009 des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, с. 1. 
4 Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken 

(Immobilienwert-ermittlungsverordnung - ImmoWertV) vom 19.05.2010, zuletzt geändert am 
26.11.2019, § 3 ал. 2. 
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на недвижимите имоти от една страна, и от друга страна - на наемите и 

строителните цени като важни пазарни компоненти. 

 

Целта на тази дисертация е идентифициране на фактори, 

характеризиращи демографското развитие и влияещи върху пазарите на 

недвижими имоти в Германия и количествен анализ на тяхното влияние. 

 

1.2 Методика на изследването 

Анализът на влиянието на демографското развитие върху цените и 

наемите на недвижимите имоти и строителните цени в Германия, 

проведен в тази дисертация, обхваща 10 статистически изследвания (виж 

Таблица 1-1) – 6 за пазара на жилища и 4 за пазара на офиси – на 

различните компоненти (цени или наеми) и нива (окръзи, градове-окръзи, 

5те най-големи офис пазара и на национално ниво). 

 

 

Таблица 1-1: Статистически изследвания 

 

Всяко от статистическите изследванията съдържа анализи на влиянието 

на избрани фактори, свързани с демографското развитие, върху 

съответния изследван пазарен компонент (цена или наем). Първоначално 

влиянието на всеки демографски фактор е изследвано поотделно чрез 

корелационен анализ и определено количествено чрез корелационния 

коефициент на Пиърсън. 

№ Пазар Ниво Период

1 Y1 Наеми на жилища (на ниво окръзи и градове-окръзи) 401 окръзи и градове-окръзи 2004-2017

2 Y2 Наеми на жилища (на ниво окръзи) 295 окръзи 2004-2017

3 Y3 Наеми на жилища (на ниво градове-окръзи) 106 градове-окръзи 2004-2017

4 Y4 Индекс на цени на жилища Германия - национално ниво 1995-2017

5 Y5 Индекс на строителни цени на жилищни сгради Германия - национално ниво 1995-2017

6 Y6 Индекс на цени на парцели за застрояване с еднофамилни къщи Германия - национално ниво 1995-2017

7 Y7 Наеми на офиси 5те най-големи офис пазара 2000-2017

8 Y8 Индекс на наеми на офиси Германия - национално ниво 1995-2017

9 Y9 Индекс на строителни цени на офис сгради Германия - национално ниво 1995-2017

10 Y10 Индекс на цени на парцели за застрояване с търговски сгради Германия - национално ниво 1995-2017

Зависими променливи

Жилища

Офиси
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След това е изледвано дали има и какво е времевото забавянето до 

достигане на максимално влияние на съответния фактор чрез кръстосана 

корелация. Влиянието на факторите е изследвано и определено чрез 

корелационния коефициент на Пиърсън във времевия момент, в който то 

е най-силно. 

 

Тъй като в реалността демографските фактори въздействат 

едновременно, на база на корелационния анализ е разработена мотодика 

за изготвяне на модели за множествена регресия, отразяващи 

едновременното влияние на факторите върху съответния изследван 

пазарен компонент за всяко едно изследване. Демографските фактори 

представляват независимите променливи, а съответния пазарен 

компонент (цена или наем) – зависимата променлива в регресионните 

модели. На база на съставените модели са проведени множествени 

регресионни анализи с и без отразяване на очакваното забавяне на 

влиянието във времето според резултатите от корелационния анализ. 

Качеството на моделите е оценено със статистически тестове. По този 

начин са анализирани както възможното забаявне до достигане на 

максимално влияние, така и силата на въздействието на факторите при 

тяхното едновременно действие. В залючение са проведени сравнителни 

анализи, резултатите са обобщени и са направени изводи. 

 

Изчисленията са проведени със статистическия софтуер IBM SPSS версия 

20.0.0. 
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Фигура 1-1: Методика – обобщение (1)  

Избор на променливи

Корелационен анализ

Тест за значимост

Кръстосан корелационен анализ

Елиминиране на незначими резултати

Определяне на забавяне до достигане

на най-голяма зависимост

Корелационен анализ

в момента на най-голяма зависимост 

Тест за значимост

Елиминиране на незначими резултати

Интерпретация на резултатите от корелационния анализ

Входящи резултати за 

регресионен анализ 

(виж стъпка 6)

Входящи резултати за 

регресионен анализ

в момента на най-

голяма зависимост 

(виж стъпка 9)

1

2

3

4

5
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Фигура 1-2: Методика – обобщение (2)  

Проверка на големината на зависимостта между 

зависимата и независимите променливи (линейност)

Елиминиране на независими променливи 

с коефициент на корелация |r|<0,5 

Проверка на големината на зависимостта между 

независимите променливи (мултиколинеарност)

Корелационна матрица: елиминиране на независими 

променливи с коефициент на корелация |r|>0,5 

Анализ с множествена линейна регресия

Тестове за значимост (F-тест, T-тест)

Проверка за мултиколинеарност (VIF, толеранс)

Елиминиране на незначими резултати

Определяне на момента на най-силна зависимост при 

едновременно действие на независимите променливи

6

7

8

Повтаряне на стъпки 6, 7 и 8 с резултати от стъпка 4

9

10

Интерпретация на резултатите от анализа с

множествена линейна регресия

11
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1.3 Статистически данни 

1.3.1 Фактори свързани с демографското развитие 

Влиянието на демографското развитие върху имотните пазари е 

анализирано чрез общо 17 фактора, свързани с него и определящи го 

количествено. За всеки от двата пазара са анализирани по 12 фактора. 

 

 

Таблица 1-2: Фактори свързани с демографското развитие - обобщение 

 

Изследваните фактори са избрани на база на резултатите от литературен 

анализ, проведен в магистърската теза на автора5, обществено достъпни 

данни и запитвания.  

 

 

 
5 Dospevski, Dimitar: Untersuchung des Einflusses der Demographie auf die zukünftige 

Entwicklung von Mieten und Preisen von Immobilien. Master’s Thesis. Technische Universität 
München. München 2013, с. 42-69. 

X1 Естествен прираст Жилища Офиси

X2 Емиграция от чужбина Жилища Офиси

X3 Раждаемост (Total Fertility Rate) Жилища Офиси

X4 Гъстота на населението Жилища Офиси

X5 Големина на домакинствата

X6 Доход на домакинствата

X7 Жилищна площ на глава от населението

X8 Жители над 65г.

X9 БВП Жилища Офиси

X10 Миграция от страната Жилища Офиси

X11 Работещи извън местата на жителство Жилища Офиси

X12 Завършени нови жилища

X13 Безработица

X14 Работещи в сферата на услугите

X15 Работоспособно население

X16 Работещи с академично образование

X17 Ненаети офис площи

Офиси

Офиси

Офиси

Офиси

Офиси

Жилища

Независими променливи Пазар

Жилища

Жилища

Жилища

Жилища
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Единствените фактори, които в литературата са определени за значими, 

но не са включени в изследването са: брой на домакинствата, дял на 

собствените жилища и офис площ на работещо в офис лице. Причината е 

липсата на данни, отговарящи на регионалните и времеви параметри на 

изследването. 

 

Освен това e изледван един допълнителен демографски фактор – гъстота 

на населението и два допълнителни параметъра от икономиката на 

недвижимите имоти – ненаетите офис площи и завършените нови жилища. 

Също така е изследван допълнително ефектът на цялостното 

икономическо развитие чрез брутния вътрешен продукт на страната. 

 

Данните за факторите, свързани с демографското развитие, са от базата 

данни INKAR6 (индикатори и карти), издание 2020 на Федералния институт 

за изследвания на строителството, градоустройството и пространственото 

развитие към Федералната служба за строителство и регионално 

планиране. Данните за ненаетите офис площи за периода 2000 до 2013г. 

са предоставени след запитване от изследователския отдел на 

консултантската компания Колиърс Интернешънъл Германия ГмбХ 

(Colliers International Deutschland GmbH), a за периода 2014 до 2017 са 

събрани от ежегодните пазарни доклади на компанията.7, 8, 9, 10 

 

Всички данни представляват средни годишни стойности. 

 

 
6 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung (BBR): Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung. INKAR. 
Ausgabe 2020, Bonn 2020. 

7 Colliers International Deutschland Holding GmbH: Bürovermietung und Investment 2014/2015. 
Marktbericht, München 2015. 

8Colliers International Deutschland Holding GmbH: Büro und Investment 2015/2016. Marktbericht 
Deutschland, München 2016. 

9 Colliers International Deutschland Holding GmbH: Büro und Investment 2016/2017. Marktbericht 
Deutschland, München 2017. 

10 Colliers International Deutschland GmbH: Büro- und Investmentmarkt Deutschland. 
Marktbericht 2017/2018, Frankfurt am Main 2018. 
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№ Фактор Дефиниция Алгоритъм за изчисление 

Х1 
Естествен 
прираст 

Естествен 
прираст на 
1000 жители 

(родени − починали < период >) 

жители < момент >
× 1000 

Х2 
Емиграция от 
чужбина 

Нетна 
емиграция 
от чужбина 
на 1000 
жители 

(заселници − напускащи страната < период >) 

жители < момент >
× 1000 

Х3 
Раждаемост  
(Total Fertility 
Rate) 

Общ 
коефициент 
на 
плодовитост 

{(
родени от жени < 20г

жени < 20г
) + (

родени от жени от 20г до 24г

жени от 20г до 24г
)

+ (… )

+ (
родени от жени от 40г до 44г

жени от 40г до 44г
)}

× 5 

Х4 
Гъстота на 
населението 

Жители на км2 
жители < момент >

площ < момент >
 

Х5 
Големина на 
домакинстват
а 

Брой на 
членовете в 
домакинствот
о 

жители (постоянно местожителство) < момент >

домакинства < момент >
 

Х6 
Доход на 
домакинстват
а 

Среден доход 
на 
домакинство  
в € на жител 

разполагаем доход на домакинствата < момент >

жители < момент >
 

Х7 

Жилищна 
площ на глава 
от 
населението 

Жилищна 
площ на 
жител в м² 

жилищна площ в жилищни и нежилищни сгради < момент >

жители < момент >
 

Х8 
Жители над 
65г. 

Дял на 
жителите на 
65 и повече 
години  
в % 

жителите на 65 и повече години < момент >

жители < момент >
× 100 

Х9 БВП 

Брутен 
вътрешен 
продукт в €  
на жител 

брутен вътрешен продукт < момент >

жители < момент >
 

Х10
0 

Миграция от 
страната 

Нетна 
миграция 
от страната  
на 1000 
жители 

(заселници − напускащи местожителсво в страната < период >) 

жители < момент >
× 1000 

Х11 Работещи 
извън местата 
на жителство 

Баланс на 
работещите 
извън местата 
им на жителство 
на 100 социално 
осигурени 
работещи в 
мястото на 
работа 

(пристигащи − напускащи местожителсво за да работят < период >) 

социално осигурени служители в мястото на работа < момент >
× 100 
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№ Фактор Дефиниция Алгоритъм за изчисление 

Х12 
Завършени нови 
жилища 

Завършени  
нови жилища  
на 1000 от 
съществуващите 
жилища 

завършени жилища < момент > 

съществуващи жилища < момент >
× 1000 

Х13 Безработица 

Дял на 
безработните 
от работната 
сила в % 

безработни < момент >

работна сила < момент >
× 100 

Х14 
Работещи в 
сферата на 
услугите 

Дял на 
социално 
осигурените 
работещи в 
сферата на 
услугите от 
социално 
осигурените 
работещи в % 

социално осигурени работещи в сферата на услугите < момент >

социално осигурени работещи < момент >
× 100 

Х15 
Работоспособно 
население 

Работещи лица 
на 100 жители в 
работоспособна 
възраст 

работещи лица < момент >

лица от 15 до 64г < момент >
× 100 

Х16 
Работещи с 
академично 
образование 

Социално 
осигурени 
работещи с 
академично 
образование  
на 100 жители в 
работоспособна 
възраст 

социално осигурени работещи с акад. образование < момент >

лица от 15 до 64г < момент >
× 100 

Х17
7 

Ненаети офис 
площи 

Ненаети офис 
площи 
отнесени към 
отдаваемите 
офис площи в 
% 

ненаети офис площи < момент >

отдаваеми офис площи < момент >
× 100 

Таблица 1-3: Фактори свързани с демографското развитие - дефиниция11 12 

 

 

 

 

 
11 Х1-Х16: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung (BBR): Indikatoren und Karten zur Raum- und 
Stadtentwicklung. INKAR. Ausgabe 2020, Bonn 2020. 

12 Х17: Разяснения на Colliers International Deutschland GmbH. 
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Проведените различни изследвания се базират на данни за факторите, 

свързани с демографията, за: 

• 401 окръзи и градове-окръзи в Германия за периода 2004-2017 

(ниво 1), 

• 295 окръзи в Германия за периода 2004-2017 (ниво 2), 

• 106 градове-окръзи в Германия за периода 2004-2017 (ниво 3), 

• 5те най-големи офис пазара в Германия (Берлин, Дюселдорф, 

Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург) за периода 2000-2017 (ниво 

4), 

• Германия (национално ниво) за периода 1995-2017 (ниво 5). 

 

Големините на извадките са както следва: 

• за ниво 1: N = 5614 (401 окръзи и градове-окръзи х 14 години), 

• за ниво 2: N = 4130 (295 окръзи х 14 години), 

• за ниво 3: N = 1484 (106 градове-окръзи х 14 години), 

• за ниво 4: N = 90 (5 града х 18 години), 

• за ниво 5: N = 23 (23 години). 
 

1.3.2 Пазарни данни за жилищния пазар 

Анализът на пазара на жилища обхваща следните параметри: 

• Наеми на жилища – на ниво окръзи и градове-окръзи (Y1) за 

периода 2004-2017, N = 5614; 

• Наеми на жилища – на ниво окръзи (Y2) за периода 2004-2017, 

N = 4130; 

• Наеми на жилища – на ниво градове-окръзи (Y3) за периода  

2004-2017, N = 1484; 

• Индекс на цени на жилища (Y4) – на национално ниво за периода 

1995-2017, N = 23; 

• Индекс на строителни цени на жилищни сгради (Y5) – на 

национално ниво за периода 1995-2017, N = 23; 

• Индекс на цени на парцели за застрояване с еднофамилни къщи 

(Y6) – на национално ниво за периода 1995-2017, N = 23. 
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Данните за наемите на жилища (Y1-Y3) са от базата данни INKAR13 

(индикатори и карти), издание 2020 г. на Федералния институт за 

изследвания на строителството, градоустройството и пространственото 

развитие към Федералната служба за строителство и регионално 

планиране. Наемите представляват средни офертни наеми за първо и 

следващо наемане без включени режийни разходи, за немебелирани 

жилища с жилищна площ от 40 до 130 м2 в многофамилни сгради в € на 

м2.14 Всички данни представляват средни годишни стойности. 

 

Данните за индексите на цените на жилища (Y4) и цените на парцели за 

застрояване с еднофамилни къщи (Y6) са от публикация на 

консултантската компания БулвинГеза АГ (BulwienGesa AG).15 В данните 

за цените на жилища са включени цени за жилища ново строителство при 

първа покупка, с три стаи, около 70 м2 жилищна площ и стандартно 

обзавеждане. Данните за цените на парцели за застрояване с 

еднофамилни къщи обхващат цени на парцели с площ около 800 м2.16 

Индексите са на база 1990=100. В рамките на статистическия анализ 

индексите са трансформирани на база 1997=100 преди да бъдат включени 

като зависими променливи, а данните на факторите, свързани с 

демографията, са индексирани към 1997=100 и така са включени като 

независими променливи. По този начин се изхожда от съпоставими данни 

и от една и съща основа на индексиране. 

 

 

 

 

 
13 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung (BBR): Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung. INKAR. 
Ausgabe 2020, Bonn 2020. 

14 Пак там. 
15 BulwienGesa AG: Immobilienpreisindex, Datenstand: 10.02.2020. 
16 Пак там. 
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Данните за индексите на строителните цени на жилищни сгради (Y5) са от 

публикации на Федералната статистическа служба на Германия.17 

Индексите са на основа 2015=100. Цените обхващат строително-монтажни 

работи за груб строеж и довършителни работи.18 В рамките на 

статистическия анализ данните за факторите, свързани с демографията, 

са индексирани към 2015=100 и така са включени като независими 

променливи. По този начин се изхожда от съпоставими данни и от една и 

съща основа на индексиране. 

 

1.3.3 Пазарни данни за пазара на офиси 

Анализът на пазара на офиси обхваща следните параметри: 

• Наеми на офиси (Y7) – за 5те най-големи офис пазара в Германия 

(Берлин, Дюселдорф, Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург) за 

периода 2000-2017, N = 90; 

• Индекс на наеми на офиси (Y8) – на национално ниво за периода 

1995-2017, N = 23; 

• Индекс на строителни цени на офис сгради (Y9) – на национално 

ниво за периода 1995-2017, N = 23; 

• Индекс на цени на парцели за застрояване с търговски сгради19 

(Y10) – на национално ниво за периода 1995-2017, N = 23. 

 

Данните за наемите на офиси (Y7) за периода 2000 до 2013г. са 

предоставени след запитване от изследователския отдел на 

консултантската компания Колиърс Интернешънъл Германия ГмбХ 

(Colliers International Deutschland GmbH), a за периода 2014 до 2017 са 

 
17 Statistisches Bundesamt: Preisindizes für die Bauwirtschaft, Datenstand: 15.07.2020. 
18 Пак там. 
19 Понятието „търговски сгради“ включва сгради с комерсиално предназначение, вкл. офис 

сгради. Данните са включени в изледването на офис пазара, тъй като подходящи данни 
на национално ниво за периода 1995-2017 относно парцели за застрояване 
изключително и само с офис сгради не бяха намерени. 
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събрани от ежегодните пазарни доклади на компанията.20, 21, 22, 23 Всички 

данни представляват средни годишни стойности. 

 

Наемите на офиси представляват средни наеми в € на м2 по дефиницията 

на Обществото за изследване на икономиката на недвижимите имоти24 

(Gesellschaft für Immobilien-wirtschaftliche Forschung e. V. - gif), според която 

за изчисление на средните наеми се разглеждат нови сключени договори 

за наем за съответния период и се изчислява средният аритметичен наем. 

Tъй като не всички сключени договори могат да бъдат анализирани 

изцяло, средната стойност се формира само ако договорите, включени в 

изчисленията, представляват най-малко 50 % от оборота на офис площи 

(без тези за собствено ползване) на пазара за съответния период.25 

 

Данните за индексите на наемите на офиси (Y8) и цените на парцели за 

застрояване с търговски сгради (Y10) са от публикация на консултантската 

компания БулвинГеза АГ (BulwienGesa AG).26 В данните за наемите на 

офиси са включени средни наеми на офис площи със стандартно 

обзавеждане в централни райони. Данните за цените на парцели за 

застрояване с търговски сгради обхващат цени на парцели за застрояване 

с търговски сгради от всякакъв вид: складове; складови бази и обществени 

заведения; бизнес, офис и административни сгради.27 Индексите са на 

база 1990=100. В рамките на статистическия анализ индексите са 

трансформирани на база 1997=100 преди да бъдат включени като 

 
20 Colliers International Deutschland Holding GmbH: Bürovermietung und Investment 2014/2015. 

Marktbericht, München 2015. 
21Colliers International Deutschland Holding GmbH: Büro und Investment 2015/2016. Marktbericht 

Deutschland, München 2016. 
22 Colliers International Deutschland Holding GmbH: Büro und Investment 2016/2017. 

Marktbericht Deutschland, München 2017. 
23 Colliers International Deutschland GmbH: Büro- und Investmentmarkt Deutschland. 

Marktbericht 2017/2018, Frankfurt am Main 2018. 
24 Разяснения на Colliers International Deutschland GmbH. 
25 Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V.: Definitionssammlung zum 

Büromarkt. 2. Aufl. Juni 2008, с. 7. 
26 BulwienGesa AG: Immobilienpreisindex, Datenstand: 10.02.2020. 
27 Пак там. 
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зависими променливи, а данните за факторите, свързани с демографията, 

са индексирани към 1997=100 и така са включени като независими 

променливи. По този начин се изхожда от съпоставими данни и от една и 

съща основа на индексиране. 

 

Данните за индексите на строителните цени на офис сгради (Y9) са от 

публикации на Федералната статистическа служба на Германия.28 

Индексите са на основа 2015=100. Цените обхващат строително-монтажни 

работи за груб строеж и довършителни работи.29 В рамките на 

статистическия анализ данните за факторите, свързани с демографията, 

са индексирани към 2015=100 и така са включени като независими 

променливи. По този начин се изхожда от съпоставими данни и от една и 

съща основа на индексиране. 

  

 
28 Statistisches Bundesamt: Preisindizes für die Bauwirtschaft, Datenstand: 15.07.2020. 
29 Пак там. 
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1.4 Структура и съдържание 

Дисертационният труд е с обем 159 страници и съдържа: 

• въведение (Глава 1), 

• четири основни глави: 

▪ основи на статистическите изследвания (Глава 2) – 

включва теорертични основи на статистическите 

изследвания, разработване на методика на изследванията, 

проведени в дисертацията, представяне и дефиниране на 

статистическите данни, 

▪ изследване на влиянието на демографското развитие 

върху цените, наемите и строителните цени на жилищни 

имоти (Глава 3) – съдържа 6 статистически изследвания: 

Изследване № 1 - 6 (виж Таблица 1-1), 

▪ изследване на влиянието на демографското развитие 

върху цените, наемите и строителните цени на офис имоти 

(Глава 4) – съдържа 4 статистически изследвания: 

Изследване № 7 - 10 (виж Таблица 1-1), 

▪ обобщение на резултатите (Глава 5), 

• заключение (Глава 6), 

• справка за основните научни приноси, 

• библиография и  

• три приложения: 

▪ обобщение на множествени регресионни анализи, 

▪ регресионни функции, 

▪ обобщение на корелационни анализи. 

 

Дисертационният труд съдържа 180 таблици и 3 фигури. 
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Фигура 1-3: Структура и съдържание на дисертацията 

Въведение
Глава 1

Основи на статистическите изследвания
Глава 2

Изследване на влиянието на демографското развитие върху 

цените, наемите и строителните цени на жилищни имоти

Глава 3

Изследване №1: 

Наеми на жилища (на ниво 

окръзи и градове-окръзи)

Изследване №2: 

Наеми на жилища 

(на ниво окръзи)

Изследване №3: 

Наеми на жилища 

(на ниво градове-окръзи)

Изследване №4: 

Индекс на цени на жилища

Изследване №5: 

Индекс на строителни цени на 

жилищни сгради

Изследване №6: 

Индекс на цени на парцели за 

застрояване с 

еднофамилни къщи

Изследване на влиянието на демографското развитие върху 

цените, наемите и строителните цени на офис имоти

Глава 4

Изследване №7: 

Наеми на офиси

Изследване №8: 

Индекс на наеми на офиси

Изследване №9: 

Индекс на строителни цени на 

офис сгради

Изследване №10: 

Индекс на цени на парцели за 

застрояване с търговски сгради

Обобщение на резултатите и сравнителни анализи
Глава 5

Заключение и изводи
Глава 6
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2 Обобщение на резултатите 

От съставените общо 61 множествени регресионни модела с минимум три 

независими променливи 14 модела (23 %) дават изцяло значими 

резултати. Тези модели са разработени за изследвания № 1 наеми на 

жилища на ниво окръзи и градове-окръзи, № 2 наеми на жилища на ниво 

окръзи, № 3 наеми на жилища на ниво градове-окръзи, № 5 индекс на 

строителни цени на жилищни сгради, № 7 наеми на офиси и № 8 индекс 

на наеми на офиси. 

 

За останалите изследвания № 4 индекс на цени на жилища, № 6 индекс на 

цени на парцели за застрояване с еднофамилни къщи, № 9 индекс на 

строителни цени на офис сгради и № 10 индекс на цени на парцели за 

застрояване с търговски сгради не могат да бъдат съставени изцяло 

значими множествени регресионни модели с минимум три независими 

променливи и при тях са разработени допълнителни 13 множествени 

регресионни модела с по две независими променливи, от които 8 модела 

(62 %) дават изцяло значими резултати. 

 

Следователно са разработени общо 22 модела, даващи изцяло значими 

резултати, като за всяко проведено изследване е разработен минимум 

един модел. 

 

Обобщение на резултатите на множествените регресионни анализи от 

изследванията е представено в Приложение 1. 

 

Множествените регресионни модели съдържат от два до пет 

едновременно влияещи фактора. Анализ на едновременното влияние на 

всички избрани демографски фактори не може да бъде проведен с 

множествена регресия, тъй като за да бъдат получени статистически 

значими резултати (и моделите да бъдат приети за правдоподобни) е 

необходимо да бъдат изпълнени предпоставки, които водят до 
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елиминиране на част от изследваните фактори. Причините са или слаба 

корелация между съответния фактор и съответния пазарен компонент или 

силна корелация между самите фактори. 

 

Силата на влиянието на факторите в разлизличните модели за едно и 

също изследване се променя в зависимост от това в комбинация с кои 

други фактори е възможно статистически значимо изследване. 

 

Всички изследвани фактори имат положително влияние върху съответния 

пазарен компонент с изключение на: 

• големината на домакинствата във всички изследвания, в които е 

доказано нейното влияние (№ 3 наеми на жилища на ниво градове-

окръзи и № 6 индекс на цени на парцели за застрояване с 

еднофамилни къщи), 

• ненаетите офис площи също във всички изследвания, в които е 

доказано тяхното влияние (№ 7, наеми на офиси),  

• завършените нови жилища в 1 от 4те изследвания, в които е 

доказано тяхното влияние (№ 5 индекс на строителни цени на 

жилищни сгради). 

 

Относно факторите, които са изследвани като влияещи и върху пазара на 

жилища и върху пазара на офиси: 

• В 16 от 22та модела (73 %), даващи значими резултати, 

естественият прираст влияе върху съответния пазарен 

компонент. В 9 от тези 16 модела естественият прираст има най-

силно влияние върху съответния пазарен компонент (наеми на 

жилища на ниво окръзи и градове-окръзи, наеми на жилища на 

ниво окръзи, наеми на жилища на ниво градове-окръзи, индекс на 

цени на жилища, индекс на цени на парцели за застрояване с 

еднофамилни къщи, наеми на офиси), а в останалите 7 е на второ 

място (наеми на жилища на ниво градове-окръзи, наеми на офиси, 

индекс на строителни цени на жилищни сгради, индекс на 
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строителни цени на офис сгради, индекс на цени на парцели за 

застрояване с търговски сгради).  

• Влиянието на емиграцията от чужбина е доказано в 8 от 22та 

модела (36 %), като в 1 от тях е на първо място по сила на влияние 

(индекс на цени на парцели за застрояване с еднофамилни къщи), 

в 6 модела е на второ място (индекс на цени на жилища, индекс 

на цени на парцели за застрояване с еднофамилни къщи, индекс 

на наеми на офиси, индекс на строителни цени на офис сгради) и 

в 1 модел е на трето място (индекс на строителни цени на 

жилищни сгради).  

• В по 7 от 22та модела (32 %) е доказано влиянието на гъстотата 

на населението и БВП. Гъстотата на населението влияе най-силно 

в 1 модел (индекс на цени на парцели за застрояване с търговски 

сгради) и е на 3то място в 6 модела (наеми на жилища на ниво 

окръзи и наеми на жилища на ниво градове-окръзи). БВП е на 

първо място по влияние в 1 модел (наеми на жилища на ниво 

градове-окръзи), на второ място в 3 модела (наеми на жилища на 

ниво окръзи и наеми на жилища на ниво градове-окръзи) и на 

трето място в 3 модела (наеми на жилища на ниво окръзи и 

градове-окръзи, наеми на жилища на ниво градове окръзи и наеми 

на офиси).  

• Раждаемостта влияе в 4 от 22та модела (18 %), като в 3 от тях е с 

най-силно влияние (индекс на цени на жилища, индекс на цени на 

парцели за застрояване с еднофамилни къщи, индекс на 

строителни цени на офис сгради) и в 1 е на трето място (индекс 

на наеми на офиси).  

• Влиянието на миграцията от страната и работещите извън 

местата на жителство е доказано в по 2 от 22та модела (9 %), като 

миграцията от страната е на четвърто място и в двата модела 

(наеми на жилища на ниво градове-окръзи), а работещите извън 

местата на жителство са на второ място в 1 модел (наеми на 

жилища на ниво градове-окръзи) и на четвърто място в 1 модел 

(наеми на жилища на ниво градове-окръзи). 



Глава 2 Обобщение на резултатите  
 

 

  

      

   21 

 

Относно факторите, които влияят само на пазара на жилища: 

• Доходът на домакинствата влияе в 5 от 16те значими модела, като 

най-силно влияние има в 2 от тях (наеми на жилища на ниво 

окръзи и наеми на жилища на ниво градове окръзи), а в 3 е на 

второ място (наеми на жилища на ниво окръзи и градове-окръзи и 

наеми на жилища на ниво градове-окръзи).  

• Влиянието на завършените нови жилища е доказано в 4 от 16те 

значими модела за пазара на жилища, като в 1 от тях е на първо 

място с положително влияние (наеми на жилища на ниво окръзи), 

в 2 е на трето място с положително влияние (наеми на жилища на 

ниво градове-окръзи) и в 1 е на първо място с отрицателно 

влияние (индекс на строителни цени на жилищни сгради).  

• Големината на домакинствата има доказано влияние в 4 от 16те 

значими модела за пазара на жилища, като и в четирите е на 

последно място (наеми на жилища на ниво градове-окръзи и 

индекс на цени на парцели за застрояване с еднофамилни къщи), 

и в четирите има отрицателно влияние върху съответния пазарен 

компонент. 

 

Относно факторите, които влияят само на пазара на офиси: 

• Работоспособното население има доказано влияние в 2 от 6те 

значими модела, като и в двата е на първо място (наеми на офиси, 

индекс на строителни цени на офис сгради).  

• Влиянието на работещите с академично образование е доказано в 

1 от 6те модела (индекс на наеми на офиси), като в него то е най-

силно.  

• Ненаетите офис площи са изследвани само в едно изследване 

(№ 7 наеми на офиси) поради липса на данни за останалите, като 

влиянието им е доказано и в двата значими модела, веднъж на 

второ място и веднъж на трето място. 
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В нито едно изследване не може да бъде доказано и количествено 

определено влиянието на четири от седемнадестетте изследвани 

фактора: 

• жилищна площ на глава от населението, 

• жители над 65г, 

• безработица и  

• работещи в сферата на услугите. 

 

Чрез коефициента на определяне R-квадрат, който показва обясняване на 

каква част от вариацията в съответния пазарен компонент се определя на 

база развитието на изследваните демографски фактори, е доказано и 

количествено определено цялостното влияние на моделите върху 

съответния пазарен компонент. 

 

Най-висок коефициент на определяне (95,8 %, виж Таблица 2-1) е доказан 

при наемите на офиси (индекс на национално ниво, Y8, модел № 8.5-t, 

единствен модел за изследване № 8). Най-нисък коефициент на 

определяне (43,6 %) се наблюдава при наемите на жилища на ниво окръзи 

(Y2, модел 2.4, като при изследване № 2 са разработени още 2 модела, 

даващи изцяло значими резултати с коефициенти на определяне 65,0 % и 

45,5 %). Ако се вземат предвид най-високите стойности при повече от една 

стойност в едно и също изследване, коефициентите на определяне 

варират от мин. 60,8 % (Y7 наеми на офиси на ниво 5те най-големи офис 

пазара) и 95,8% (Y8 индекс на наеми на офиси на национално ниво). 

 

Съответно може да се направи пряк извод, че демографското развитие 

влияе положително и значително върху нивото на наемите, цените, 

строителните цени и цените на парцели за застрояване. 
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Таблица 2-1: Коефициент на определяне R-квадрат - обобщение 

 

Пазар на жилища

Y1 Y2 Y2 Y2

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

окръзи и 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

окръзи)

1.1 2.1 2.2 2.4

0,643 0,650 0,455 0,436

Зависима променлива

коригиран R квадрат

Модел №

Пазар на жилища

Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

3.1 3.2 3.3-t 3.4-t 3.5-t 3.6-t

0,745 0,677 0,651 0,677 0,583 0,523

Зависима променлива

коригиран R квадрат

Модел №

Пазар на жилища

Y4 Y4 Y5 Y6 Y6 Y6

Индекс на 

цени на 

жилища

Индекс на 

цени на 

жилища

Индекс на 

строителни 

цени на 

жилищни 

сгради

Индекс на 

цени на 

парцели за 

застрояване с 

еднофамилни 

къщи

Индекс на 

цени на 

парцели за 

застрояване с 

еднофамилни 

къщи

Индекс на 

цени на 

парцели за 

застрояване с 

еднофамилни 

къщи

4.2-n 4.7-t-n 5.9-t 6.1-n 6.2-n 6.6-t-n

0,883 0,890 0,955 0,865 0,853 0,762

Зависима променлива

коригиран R квадрат

Модел №

Пазар на офиси

Y7 Y7 Y8 Y9 Y9 Y10

Наеми на 

офиси

Наеми на 

офиси

Индекс на 

наеми на 

офиси

Индекс на 

строителни 

цени на офис 

сгради

Индекс на 

строителни 

цени на офис 

сгради

Индекс на 

цени на 

парцели за 

застрояване с 

търговски 

сгради

7.2-t 7.3-t 8.5-t 9.1-n 9.7-t-n 10.4-t-n

0,497 0,608 0,958 0,947 0,956 0,895

Зависима променлива

коригиран R квадрат

Модел №
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Получените регресионни функции (виж Глава 4 Заключение и изводи) 

могат да бъдат използвани за изчисляване или прогноза на нивото на 

съответната пазарна компонента на база на развитието на изследваните 

независими променливи в съответния модел. 

 

Забавяне до достигане на максимално влияние не може да бъде доказано 

еднозначно в нито едно изследване. Доказано е значително влияние още 

в първата година (следователно без забавяне). 

 

Eксурз: Корелационни анализи 

Проведени са общо 234 корелационни анализа – 117 без забавяне и 117 

чрез кръстосана корелация. Обобщение на резултатите е представено в 

Приложение 3. 

 

90 от 117те проведени корелационни анализа без забавяне (77 %) дават 

статистически значими резултати. При проведените анализи чрез 

кръстосана корелация 116 от 117 (99 %) дават значими резултати. Само 

изследването на влиянието на гъстотата на населението върху наемите 

на офиси в 5те най-големи офис пазара дава незначим резултат. 

 

Тъй като демографските фактори и факторите, свързани с демографското 

развитие, въздействат едновременно в реалността, резултатите от 

корелационните анализи (на изолираното влияние на всеки фактор 

поотделно) служат като основа за разработване на множествени 

регресионни модели, а не като крайни резултати от проведените 

изследвания. Затова подробно обобщение и сравнителни анализи не са 

проведени относно резултатите от корелационните анализи. 
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3 Сравнителни анализи на резултатите 

3.1 Наеми на жилища 

В Таблица 3-1 са представени резултатите от проведените изследвания, 

№ 2 и № 3 на наемите на офиси на три различни нива – всички окръзи и 

градове окръзи (№ 1), само окръзи (№ 2) и само градове окръзи (№ 3). 

 

На база получените стойности на коефициента на определяне R-квадрат 

се наблюдава по-силно влияние на демографските фактори в градските 

райони (0,745 в модел № 3.1) от това в извънградските (0,650 в модел 

№ 2.1). При изследване без разделяне на районите се получва още по-

нисък коефициент на определяне (0,643 в модел № 1.1). 

 

Влиянието на демографските фактори няма забавяне (до достигане на 

максимум) и в трите изследвания. 

 

С оглед на стандартизирания коефициент Beta най-силно е влиянието на 

естествения прираст на ниво градове и в смесеното изследване (градове 

и окръзи). А на ниво окръзи най-силно върху жилищните наеми влияе 

доходът на домакинствата. Другият фактор, доказано влияещ и в трите 

изследвания, но с по малка сила, е БВП. 

 

На градско ниво е възможно изследването на до пет едновременно 

въздействащи независими променливи. На ниво окръзи и в смесеното 

изследване е възможно изследване на до три едновременно 

въздействащи независими променливи. Възможността да бъдат 

изследвани повече едновременно влияещи фактори в повече на брой 

модели дава възможност да се докаже, че броят на независимите 

променливи в модела не води до по-високи резултати. 
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Таблица 3-1: Наеми на жилища - обобщение на резултатите 

 

 

Пазар на жилища

Y1 Y2 Y2 Y2

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

окръзи и 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

окръзи)

1.1 2.1 2.2 2.4

0,643 0,650 0,455 0,436

Стандартизиран коефициент Вeta

X1 Естествен прираст 0,424 0,333 0,409

X2 Eмиграция от чужбина

X3 Раждаемост (Total Fertility Rate)

X4 Гъстота на населението 0,173 0,226 0,319

X5 Големина на домакинствата

X6 Доход на домакинствата 0,407 0,555

X7 Жилищна площ на глава от населението

X8 Жители над 65г.

X9 БВП 0,232 0,272 0,320

X10 Mиграция от страната

X11 Работещи извън местата на жителство

X12 Завършени нови жилища 0,360

Независима променлива

Зависима променлива

коригиран R квадрат

Модел №

Пазар на жилища

Y3 Y3 Y3 Y3 Y3 Y3

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

Наеми на 

жилища 

(на ниво 

градове-

окръзи)

3.1 3.2 3.3-t 3.4-t 3.5-t 3.6-t

0,745 0,677 0,651 0,677 0,583 0,523

Стандартизиран коефициент Вeta

X1 Естествен прираст 0,567 0,557 0,417 0,428 0,369 0,438

X2 Eмиграция от чужбина

X3 Раждаемост (Total Fertility Rate)

X4 Гъстота на населението 0,163 0,141 0,224

X5 Големина на домакинствата -0,104 -0,076 -0,061

X6 Доход на домакинствата 0,379 0,390 0,461

X7 Жилищна площ на глава от населението

X8 Жители над 65г.

X9 БВП 0,272 0,281 0,395

X10 Mиграция от страната 0,131 0,202

X11 Работещи извън местата на жителство 0,149 0,250

X12 Завършени нови жилища 0,176 0,194

Независима променлива

Зависима променлива

коригиран R квадрат

Модел №
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3.2 Наеми на офиси 

Резултатите от проведените изследвания на наемите на офиси (№ 7 

наеми на офиси в 5те най-големи офис пазара Берлин, Дюселдорф, 

Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург, 2000 – 2017 г. и № 8 индекс на 

наеми на офиси на национално ниво, 1995-2017 г.) са представени в 

Таблица 3-2. Тъй като, както зависимата променлива, така и времевия 

диапазон не са идентични, пряко сравнение не може да бъде направено, 

подобно на наемите на жилища.  

 

Влиянието на демографското развитие, изследвано чрез множествена 

регерсия на национално ниво е значително по-силно (R2 = 0,958) от това 

на ниво на 5те най-големи офис пазара (R2 = 0,608). 

 

Изследваните независими променливи в моделите, даващи значими 

резултати, нямат съвпадение в двете изследвания. 

 

На градско ниво най-силно е влиянието на работоспособното население. 

На национално ниво най-силно влияе факторът работещи с академично 

образование. 

 

И в трите изследвания се получават значими резултати само в моделите 

със забавяне (7 години на ниво на 5те най-големи офис пазара и 9 години 

на национално ниво). Въпреки това забавяне не може да бъде еднозначно 

доказано, тъй като не могат да бъдат съставени множествени регресионни 

модели без забавяне, даващи значими резултати. 
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Таблица 3-2: Наеми на офиси - обобщение на резултатите 

 

3.3 Наеми на жилища и наеми на офиси 

В зависимост от нивото и изследваните независими променливи 

влиянието на демографското развитие върху наемите на офиси и върху 

наемите на жилища се променя и не може да бъде направен еднозначен 

извод кой пазар е по-силно зависим.  

 

Пазар на офиси

Y7 Y7 Y8

Наеми на 

офиси

Наеми на 

офиси

Индекс на 

наеми на 

офиси

7.2-t 7.3-t 8.5-t

0,497 0,608 0,958

Стандартизиран коефициент Вeta

X1 Естествен прираст 0,414 0,382

X2 Eмиграция от чужбина 0,382

X3 Раждаемост (Total Fertility Rate) 0,284

X4 Гъстота на населението

X9 БВП 0,240

X10 Mиграция от страната

X11 Работещи извън местата на жителство

X13 Безработица

X14 Работещи в сферата на услугите

X15 Работоспособно население 0,436

X16 Работещи с академично образование 0,794

X17 Ненаети офис площи -0,300 -0,232

Независима променлива

Зависима променлива

коригиран R квадрат

Модел №
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Единствените независими променливи, които съвпадат в модели и за 

двата пазара са естественият прираст и БВП. Естественият прираст влияе 

в 9 от 10те модела за наемите на жилища (като в 6 от тях е с най-силно 

влияние и в 3 е на второ място) и в 2 от 3те модела за наемите на офиси 

(като в 1 е на първо място и в 1 е на второ място по големина на влияние). 

БВП влияе в 6 от 10те модела за наемите на жилища (като в 1 от тях е с 

най-силно влияние, в 3 е на второ място и в 2 е на трето място) и в 1 от 

3те модела за наемите на офиси (на 3то място).  

 

Влиянието на двата фактора и в двата имотни пазара е доказано на база 

на получените резултати, въпреки различните основи на излседванията.  

 

3.4 Строителни цени на жилищни сгради и на 
офис сгради 

Според резултатите от проведените изследвания влиянието на 

демографските фактори върху строителни цени на жилищни сгради и на 

офис сгради е съпоставимо (R2 = 0,955 с 8 години забавяне при жилищните 

сгради и R2 = 0,956 при 9 години забавяне при офис сградите, виж Таблица 

3-3). Формално е доказано забавяне до достигане на максимално влияние, 

но поради невъзможността за получаване на значими резултати без 

забавяне при жилищните сгради и заради близките стойности и малкото 

на брой модели при офис сградите, такова забавяне не може да бъде 

еднозначно прието. 

 

При офис сградите не могат да бъдат разработени значими модели с 

повече от 2 независими променливи. При жилищните сгради е възможно 

излседването на 3 едновременно въздействащи фактора. 

 

Най-силно влияние върху строителните цени на жилищни сгради има 

факторът завършени нови жилища. Неговото влияние е отрицателно (той 

е единствен от факторите, имащ отрицателно влияние). Върху 
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строителните цени на офис сгради най-силно влияе раждаемостта в 

модела без забавяне и работоспособното население в модела със 

забавяне. 

 

Със значително по-ниско влияние и в двете изследвания са естественият 

прираст и емиграцията от чужбина. 

 

 

Таблица 3-3: Строителни цени на жилищни сгради и на офис сгради - обобщение на 
резултатите 

 

Пазар на жилища Пазар на офиси

Y5 Y9 Y9

Индекс на 

строителни цени 

на жилищни 

сгради

Индекс на 

строителни цени 

на офис сгради

Индекс на 

строителни цени 

на офис сгради

5.9-t 9.1-n 9.7-t-n

0,955 0,947 0,956

Стандартизиран коефициент Вeta

X1 Естествен прираст 0,256 0,494

X2 Eмиграция от чужбина 0,236 0,249

X3 Раждаемост (Total Fertility Rate) 0,748

X4 Гъстота на населението

X5 Големина на домакинствата

X6 Доход на домакинствата

X7 Жилищна площ на глава от населението

X8 Жители над 65г.

X9 БВП

X10 Mиграция от страната

X11 Работещи извън местата на жителство

X12 Завършени нови жилища -0,607

X13 Безработица

X14 Работещи в сферата на услугите

X15 Работоспособно население 0,814

X16 Работещи с академично образование

Независима променлива

Зависима променлива

коригиран R квадрат

Модел №
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3.5 Цени на парцели за застрояване с 
еднофамилни къщи и с търговски сгради 

Влиянието на изследваните демографски фактори върху цените на 

парцели за застрояване с еднофамилни къщи и с търговски сгради е 

близко по големина (виж Таблица 3-4).  

 

 

Таблица 3-4: Цени на парцели за застрояване с еднофамилни къщи и с търговски 
сгради - обобщение на резултатите 

 

И в двете изследвания могат да бъдат съставени значими модели само с 

по две независими променливи. 

 

Пазар на жилища Пазар на офиси

Y6 Y6 Y6 Y10

Индекс на цени 

на парцели за 

застрояване с 

еднофамилни 

къщи

Индекс на цени 

на парцели за 

застрояване с 

еднофамилни 

къщи

Индекс на цени 

на парцели за 

застрояване с 

еднофамилни 

къщи

Индекс на цени 

на парцели за 

застрояване с 

търговски 

сгради

6.1-n 6.2-n 6.6-t-n 10.4-t-n

0,865 0,853 0,762 0,895

Стандартизиран коефициент Вeta

X1 Естествен прираст 0,661 0,315

X2 Eмиграция от чужбина 0,422 0,219 0,525

X3 Раждаемост (Total Fertility Rate) 0,794

X4 Гъстота на населението 0,737

X5 Големина на домакинствата -0,116

X6 Доход на домакинствата

X7 Жилищна площ на глава от населението

X8 Жители над 65г.

X9 БВП

X10 Mиграция от страната

X11 Работещи извън местата на жителство

X12 Завършени нови жилища

X13 Безработица

X14 Работещи в сферата на услугите

X15 Работоспособно население

X16 Работещи с академично образование

Независима променлива

Зависима променлива

коригиран R квадрат

Модел №
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При парцелите за застрояване с еднофамилни къщи не е доказано 

забавяне. При парцелите за застрояване с търговски сгради не могат да 

бъдат съставени модели без забавяне и такова не може да бъде доказано. 

 

Раждаемостта влияе най-силно върху цените на парцелите за застрояване 

с еднофамилни къщи без забавяне, а естественият прираст в модела със 

забавяне. Нивото на цените на парцелите за застрояване с търговски 

сгради се влияе най-силно от гъстотата на населението. 
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4 Заключение и изводи 

Анализ на едновременното влияние на всички избрани демографски 

фактори не може да бъде проведен с множествена регресия, тъй като за 

да бъдат получени статистически значими резултати (и моделите да бъдат 

приети за правдоподобни) е необходимо да бъдат изпълнени 

предпоставки, които водят до елиминиране на част от изследваните 

фактори. Анализ чрез множествена регресия с минимум три фактора и 

даващ изцяло значими резултати е възможен при 6 от 10те изследвания: 

№ 1 наеми на жилища на ниво окръзи и градове-окръзи, № 2 наеми на 

жилища на ниво окръзи, № 3 наеми на жилища на ниво градове-окръзи, 

№ 5 индекс на строителни цени на жилищни сгради, № 7 наеми на офиси 

и № 8 индекс на наеми на офиси. Анализ чрез множествена регресия с два 

фактора и даващ изцяло значими резултати е възможен при 4 

изследвания: № 4 индекс на цени на жилища, № 6 индекс на цени на 

парцели за застрояване с еднофамилни къщи, № 9 индекс на строителни 

цени на офис сгради и № 10 индекс на цени на парцели за застрояване с 

търговски сгради. Забавяне на влиянието на демографските фактори до 

достигане на максимум не може да бъде доказано. 

 

На база на резултатите от проведените множествени регресионни анализи 

могат да бъдат направени следните изводи за немския имотен пазар: 
 

4.1 Качествени изводи: 

Демографското развитие влияе положително върху нивото на цените и 

наемите на недвижимите имоти и строителните цени. 

 

С повишаване на естествения прираст на населението се повишават: 

• наемите на жилищата, 

• цените на жилищата, 

• строителните цени на жилищните сгради, 
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• цените на парцелите за застрояване с еднофамилни къщи, 

• наемите на офисите, 

• строителните цени на офис сградите, 

• цените на парцелите за застрояване с търговски сгради. 

 

С повишаване на емиграцията от чужбина се повишават: 

• цените на жилищата, 

• строителните цени на жилищните сгради, 

• цените на парцелите за застрояване с еднофамилни къщи, 

• наемите на офисите, 

• строителните цени на офис сградите. 

 

С повишаване на раждаемостта се повишават: 

• цените на жилищата, 

• цените на парцелите за застрояване с еднофамилни къщи, 

• наемите на офисите, 

• строителните цени на офис сградите. 

 

С повишаване на гъстотата на населението се повишават: 

• наемите на жилищата, 

• цените на парцелите за застрояване с търговски сгради. 

 

С повишаване на големината на домакинствата се понижават: 

• наемите на жилищата, 

• цените на парцелите за застрояване с еднофамилни къщи. 

 

С повишаване на дохода на домакинствата се повишават: 

• наемите на жилищата. 

 

С повишаване на БВП се повишават: 

• наемите на жилищата, 

• наемите на офисите. 
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С повишаване на миграцията от страната се повишават: 

• наемите на жилищата. 

 

С повишаване на баланса на работещите извън местата на жителство се 

повишават: 

• наемите на жилищата. 

 

С повишаване на дяла на завършените нови жилища се повишават: 

• наемите на жилищата. 

 

С повишаване на дяла на завършените нови жилища се понижават: 

• строителните цени на жилищните сгради. 

 

С повишаване на дяла на работоспособното население се повишават: 

• наемите на офисите, 

• строителните цени на офис сградите. 

 

С повишаване на дяла на ненаетите офис площи се понижават: 

• наемите на офисите. 

 

4.2 Количествени изводи: 

Влиянието на демографското развитие върху наемите на жилищата е по-

силно в градските райони отколкото в извънградските. 

Наемите на жилищата в градските райони се влияят най-силно от 

естествения прираст. 

Наемите на жилищата в извънградските райони се влияят най-силно от 

дохода на домакинствата. 

64,3 % от вариацията на наемите на жилищата могат да бъдат обяснени с 

резултатите от модел № 1.1. 
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65 % от вариацията на наемите на жилищата в извънградските райони 

могат да бъдат обяснени с резултатите от модел № 2.1. 

74,5 % от вариацията на наемите на жилищата в градските райони могат 

да бъдат обяснени с резултатите от модел № 3.1. 

Наемите на жилищата могат да бъдат изчислени или прогнозирани със 

следните регресионни функции. 
 

Модел № 1.1 Регресионна функция 

Х1 Естествен прираст 

𝑌1 = 0,241 × 𝑋1 + 0,002 × 𝑋6 + 0,022 × 𝑋9 + 2,155 Х6 Доход на домакинствата 

Х9 БВП 

Модел № 2.1 Регресионна функция 

Х1 Естествен прираст 

𝑌2 = 0,179 × 𝑋1 + 0,001 × 𝑋4 + 0,003 × 𝑋6 + 1,342 Х4 Гъстота на населението 

Х6 Доход на домакинствата 

Модел №3.1 Регресионна функция 

Х1 Естествен прираст 

𝑌3 = 0,381 × 𝑋1 + 0,002 × 𝑋6 + 0,089 × 𝑋12 + 2,894 Х6 Доход на домакинствата 

Х12 Завършени нови жилища 

Таблица 4-1: Наеми на жилища – модели и регресионни функции 

 

Цените на жилищата се влияят най-силно от раждаемостта. 

89 % от вариацията на цените на жилищата могат да бъдат обяснени с 

резултатите от модел № 4.7-t-n. 

Цените на жилищата могат да бъдат изчислени или прогнозирани със 

следната регресионна функция. 
 

Модел № 4.7-t-n Регресионна функция 

X1 Естествен прираст 
𝑌4 = 0,245 × 𝑋1 + 0,111 × 𝑋2 + 88,780 

X2 Емиграция от чужбина 

Таблица 4-2: Цени на жилища – модел и регресионна функция 
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Строителните цени на жилищните сгради се влияят най-силно от дяла на 

завършените нови жилища. 

95,5 % от вариацията на строителните цени на жилищните сгради могат да 

бъдат обяснени с резултатите от модел № 5.9-t. 

Строителните цени на жилищните сгради могат да бъдат изчислени или 

прогнозирани със следната регресионна функция. 

 

Модел № 5.9-t Регресионна функция 

X1 Естествен прираст 

𝑌5 = 0,099 × 𝑋1 + 0,179 × 𝑋2 − 0,070 × 𝑋12 − 98,050 X2 Емиграция от чужбина 

X12 Завършени нови жилища 

Таблица 4-3: Строителни цени на жилищни сгради – модел и регресионна функция 

 

Цените на парцелите за застрояване с еднофамилни къщи се влияят най-

силно от раждаемостта. 

86,5 % от вариацията на цените на парцелите за застрояване с 

еднофамилни къщи могат да бъдат обяснени с резултатите от модел 

№ 6.1- n. 

Цените на парцелите за застрояване с еднофамилни къщи могат да бъдат 

изчислени или прогнозирани със следната регресионна функция. 

 

Модел № 6.1-n Регресионна функция 

X2 Емиграция от чужбина 
𝑌6 = 0,009 × 𝑋2 − 1,116 × 𝑋5 + 210,346 

X5 Големина на домакинствата 

Таблица 4-4: Цени на парцели за застрояване с еднофамилни къщи – модел и 
регресионна функция 

 

Наемите на офисите в 5те най-големи офис пазара (Берлин, Дюселдорф, 

Мюнхен, Франкфурт на Майн, Хамбург) се влияят най-силно от дяла на 

работоспособното население. 

Наемите на офисите на национално ниво се влияят най-силно от дяла на 

работещите с академично образование. 
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60,5 % от вариацията на наемите на офисите в 5те най-големи офис 

пазара могат да бъдат обяснени с резултатите от модел № 7.3-t. 

95,8 % от вариацията на наемите на офисите на национално ниво могат 

да бъдат обяснени с резултатите от модел № 8.5-t. 

Наемите на офисите могат да бъдат изчислени или прогнозирани със 

следните регресионни функции. 
 

Модел № 7.3-t Регресионна функция 

X1 Естествен прираст 

𝑌7 = 0,591 × 𝑋1 + 0,042 × 𝑋15 − 0,128 × 𝑋17 + 9,591 X15 
Работоспособно 
население 

X17 Ненаети офис площи 

Модел № 8.5-t Регресионна функция 

X2 Емиграция от чужбина 

𝑌8 = 0,022 × 𝑋2 + 0,967 × 𝑋3 + 0,667 × 𝑋16 + 127,054 X3 Раждаемост 

X16 
Работещи с академично 
образование 

Таблица 4-5: Наеми на офиси – модели и регресионни функции 

 

Строителните цени на офис сградите се влияят най-силно от дяла на 

работоспособното население. 

95,6 % от вариацията на строителните цени на офис сградите могат да 

бъдат обяснени с резултатите от модел № 9.7-t-n. 

Строителните цени на офис сградите могат да бъдат изчислени или 

прогнозирани със следната регресионна функция. 
 

Модел № 9.7-t-n Регресионна функция 

X2 Емиграция от чужбина 
𝑌9 = 0,194 × 𝑋2 + 1,930 × 𝑋15 − 75,908 

X15 Работоспособно население 

Таблица 4-6: Строителни цени на офис сгради – модел и регресионни функция 

 

Цените на парцелите за застрояване с търговски сгради се влияят най-

силно от гъстотата на населението. 

89,5 % от вариацията на цените на парцелите за застрояване с търговски 

сгради могат да бъдат обяснени с резултатите от модел № 10.4-t-n. 
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Цените на парцелите за застрояване с търговски сгради могат да бъдат 

изчислени или прогнозирани със следната регресионна функция. 
 

Модел № 10.4-t-n Регресионна функция 

X1 Естествен прираст 
𝑌10 = 0,027 × 𝑋1 + 7,395 × 𝑋4 + 841,498 

X4 Гъстота на населението 

Таблица 4-7: Цени на парцели за застрояване с търговски сгради – модел и регресионна 
функция 

4.3 Насоки за бъдещи изследвания 

Разработената методика на изследването, при наличие на подходящи 

бази данни, е приложима за изследване на влиянието на демографското 

развитие върху българския пазар на недвижими имоти. За да са сравними 

резултатите трябва нивата на изследванията да бъдат съотносими (напр. 

градове, окръзи или национално ниво), а също и изследваните пазарни 

компоненти (напр. цени на еднофамилни къщи или наеми на офиси). 

 

Изследването би могло да бъде проведено и в други държави в Европа 

(или в избрани държави извън Европа), да бъдат сравнени резултатите и 

да бъдат изведени изводи за различните страни. Целта на едно 

международно (или общоевропейско) изследване би била идентификация 

и сравнение на конкретни демографски фактори, имащи значително 

влияние, както и определяне и сравнение на силата на влиянието на 

цялостното демографско развитие върху пазарите на недвижими имоти в 

различните държави. 

 

В бъдеще би могло обект на изследването да бъде възможността за 

развитие на методиката извън сферата на демографията и анализ на 

допълнителни фактори (напр. макроикономически, финансови или от 

икономиката на недвижимите имоти), с цел разработване на общ 

многофакторен модел за определяне или прогнозиране на нивата на 

цените и наемите на недвижимите имоти на национално, европейско и 

международно равнище. 
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Справка за основните научни приноси в 
дисертационния труд 

1. Идентифицирани са конкретни фактори, характеризиращи 

демографското развитие и влияещи върху пазарите на недвижими 

имоти в Германия. 

 

2. Разработени са научно-приложни множествени регресионни модели за 

изследване на влиянието на демографското развитие върху пазарни 

компоненти на пазара на недвижими имоти. 

 

3. Изследвано е времевото забавяне на демографското развитие, 

характеризирано чрез конкретни демографски и социално-

икономически фактори, върху цените и наемите на недвижимите имоти 

и строителните цени, до достигане на максимално влияние.  

 

4. Влиянието на конкретни демографски и социално-икономически 

фактори е определено количествено. 

 

5. Съставени са регресионни функции за изчисление и прогноза на нивото 

на цените и наемите на недвижимите имоти и строителните цени на 

база на демографското развитие. 
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