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СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Формуляр  Разрешителни за строеж на сгради 

ТРИМЕСЕЧЕН 

Утвърден от Националния статистически институт 

Представя се от  местните администрации, издаващи разрешителни за строеж 

до 10 дни след отчетния период на отделите „Статистически 

изследвания“, към съответното Териториално статистическо бюро. 



 

 

УКАЗАНИЯ 

 
 

Формулярът се попълва тримесечно от местните администрации - области, общини и райони, които 

издават ”Разрешителни за строеж” и се предоставя в съответното статистическо бюро до 10 дни след 

отчетното тримесечие. 

 

Данните се попълват на базата на издадените разрешителни за строеж за нови сгради и на информацията 

за започнатите сгради чрез откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво 

през отчетното тримесечие.  

 

Сграда е закрит строителен обект, който може да се ползва самостоятелно и дълготрайно. Сградите се 

подразделят на ”жилищни сгради” и ”нежилищни сгради”. 

 

Жилищни сгради - са сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни 

цели и за постоянно обитаване. На ред 10 се посочват данни общо за жилищните сгради, като те се разделят 

на: 

- ред 11 ”Жилищни сгради с едно жилище” - жилищни сгради, в които има само едно жилище за 

обитаване от едно домакинство - къщи, вили и бунгала със стабилна конструкция за лично ползване. 

- ред 12 ”Жилищни сгради с две и повече жилища” - жилищни блокове и кооперации, сгради на калкан 

или построени терасовидно, в които има повече от едно жилище и имат общ вход. 

- ред 13 ”Сгради за колективи” - сгради с колективна жилищна площ и сервизни помещения за еднородни 

обществени групи: студентски, работнически и ученически общежития (без хотели), манастири, пансиони 

за социално слаби и бездомни хора. 

 

Нежилищни сгради - са сгради за различни нежилищни нужди, като: 

- на ред 20 ”Административни сгради” - се посочват данни за сгради, които се ползват за офиси и за 

административната дейност на ведомства и други организиции и сдружения (представителни сгради - 

банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини). 

- на ред 30 ”Други сгради” - се посочват съответните данни за всички останали видове сгради, непосочени 

по-горе, които са предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, 

здравеопазване, просветна, културна, селскостопанска дейност, бази за почивка и краткосрочно 

пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.), сгради с култово и религиозно предназначение 

- църкви, параклиси и други. 

 

В колона 1 се посочва съответния брой издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове. 

В колона 2 се посочва броя жилища в съответните жилищни сгради. Жилище е една или повече стаи със 

спомагателни помещения, намиращи се в постоянна сграда, построена с цел за частно ползване. Жилището 

трябва да има достъп до улица - пряк или през пространство в сградата. То може да се състои от свързани 

отделни сгради, ако се обитават от едно домакинство. 

В колона 3 се посочва ”Разгъната (обща) застроена площ на сградите”, за които са издадени разрешителни 

за строеж, в квадратни метри, която е сбор от застроените площи на всички етажи по външни измерения, 

като се включва площта на използваемото подпокривно пространсто и покритите неоградени подпокривни 

пространства. 

В колони 4, 5 и 6 се посочва броя на започнатите сгради по видове, броя на жилищата в започнатите 

жилищни сгради и съответната обща застроена площ по видове сгради. 


