
Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд

Жилищен фонд по години на преброяванията

Обитавани жилища по години на преброяванията

*По данни на НСИ



Население по години на преброяване за периода 1901 - 2011

Структура на населението в градовете и селата по години на преброяване за периода 1901 - 2011

*По данни на НСИ към 01.02.2011г 

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Среден брой лица на едно жилище

*По данни на НСИ към 01.02.2011г

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Обитавани жилища по години на преброяванията

Структура на жилищния фонд спрямо основните 

енергоспестяващи мерки Структура на обитаваните жилища по вид на 

отоплението

*По данни на НСИ към 01.02.2011г

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



*По данни на НСИ към 01.02.2011г

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Обитавани жилища по наличие на интернет и достъп до компютър 

*По данни на НСИ към 01.02.2011г

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Структура на обитаемите жилища по битова осигуреност на домакинствата в тях 

*По данни на НСИ към 01.02.2011г

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Класификация на жилищния сграден фонд по конструктивни системи и видове строителни материали

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Области Общо Total

Периоди на построяване/Periods of construction

до/Up to 1919 - 1946 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - след/Since

1919 1945 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2001

Общо                           2133672 83584 368921 575747 400123 313983 261761 115556 13997

В градовете                    760922 24979 94200 171395 168494 135316 101847 54241 10450

В селата                       1372750 58605 274721 404352 231629 178667 159914 61315 3547

Жилищни сгради по години на построяване

По данни на НСИ към 01.02.2008г

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд
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Оценка на жилищния фонд
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ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ ПО КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2006 - 2011 Г.

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд
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ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НОВОПОСТРОЕНИТЕ ЖИЛИЩА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2004 - 2011 Г. 

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Климатични зони

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Класификация на Възрожденските жилищни сгради в България

• Котленска (камчийска) дървена къща

• Старопланинска и Средногорска къща

• Арбанашка къща

• Западна къща

• Родопска къща

• Пиринска къща

• Мелнишка къща

• Полска къща

• Пловдивска градска къща

• Черноморска къща

• Странджанска къща

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Съгласно приетият през 2009г Закон за културното наследство и Законът за устройство на територията, 

както и техните подзаконови нормативни актове – наредби и правилници на територията на Р 

България за обособени защитени зони с различен по важност статут, в които попадат 100% от 

сградите, образци на жилищната архитектура от Българското Възраждане. 

По-известните от тях са:

• Арбанаси – селото е исторически и архитектурен резерват;

• Боженци – селото е исторически и архитектурен резерват;

• Банско – старата част на града е исторически и архитектурен резерват;

• Велико Търново - старата част на града е исторически и архитектурен резерват;

• Долен - селото е исторически и архитектурен резерват;

• Жеравна - селото е исторически и архитектурен резерват;

• Златоград - старата част на града е исторически и архитектурен резерват;

• Котел - старата част на града е исторически и архитектурен резерват;

• Ковачевица - селото е исторически и архитектурен резерват.

• Копривщица - градът е исторически и архитектурен резерват;

• Лещен - селото е исторически и архитектурен резерват;

• Мелник – градът е исторически и архитектурен резерват;

• Несебър (от 1983г градът е паметник под закрилата на ЮНЕСКО) градът е исторически и архитектурен резерват;

• Пловдив - старата част на града е исторически и архитектурен резерват;

• Панагюрище - градът е исторически и архитектурен резерват;

• Созопол - старата част на града е исторически и архитектурен резерват;

• Смолян - старата част на града е исторически и архитектурен резерват;

• Трявна - старата част на града е исторически и архитектурен резерват;

• Широка Лъка - селото е исторически и архитектурен резерват.

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Обобщена класификация на възрожденската жилищна сграда:
1/ по етажност: едноетажни, двуетажни и многоетажни сгради;

2/ по планова схема: Затворен тип и отворен тип;

3/ според географските характеристики на района: планинска и полска къща;

4/ според типа селище: градска и селска къща;

5/ според вида на обемно-планировъчните решения на урбанизираната територия: самостоятелно стояща и със сключено редово 
застрояване.

Характерни особености на ограждащите елементи:
1/ едноетажни сгради

основи – каменни, подът на единственият етаж е повдигнат леко над терена, като се състои от дървени греди върху които е ковано дюшеме, в 
другият си вариант той е пръстен под директно насипан и уплътнен върху терена, като само цокълът и основите са каменни;

стени: тухлени, от кирпич, плет или дървена стена двупластова стена с дъсчени обшивки или измазани с варова мазилка. Дървена конструкция или 
масивна безскелетна конструкция.

покрив: каменни плочи или едноолучни керемиди (т.нар. „турски керемиди”). Много от реновираните старинни къщи са изпълнени с т.нар. 
„марсилски” керемиди.

Прозорци: еднокатни, с дървена рамка и единично стъкло с дебелина 3 – 4 мм.

2/ двуетажни сгради

основи – каменна зидария

стени – на приземния етаж дебели, масивни каменни стени на глинен или варов разтвор; на втория етаж – дървена скелетна конструкция или от 
кирпич, плет или дървена стена двупластова стена с дъсчени обшивки или измазани с варова мазилка

подови конструкции – дървен гредоред с каратаван и дъсчен под;

Таванска конструкция – дървен гредоред с дъсчена обшивка и каратаван

покрив – дървена конструкция с дъсчена обшивка и каменни плочи или едноолучни керемиди (т.нар. „турски керемиди”). Много от реновираните 
старинни къщи са изпълнени с т.нар. „марсилски” керемиди.

3/ сгради с три и повече етажи – повтаря се приземният етаж или надземният етаж но типът на ограждащите елементи се запазва.

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Строителни системи по които са изградени най-много панелни жилища

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



Таблица с топлотехническите характеристики на ограждащите стени при 
различни конструктивни системи

Национална сградна типология

Оценка на жилищния фонд



TABULA – Национална типология

... 1919

National Revival 

(Възрожденски 

къщи)

BG.N.SFH.01.NRev BG.N.TH.01.NRev BG.N.MFH.01.NRev

1820 ... 

1941

Neobaroque, 

Neoclassicism, 

Secession 

(Необарок, 

неокласицизъм и 

сецесион)
BG.N.SFH.02.Class BG.N.TH.02.Class BG.N.MFH.02.Class

1876 ... 

1941

Solid bricks or 

adobe with 

wooden trimmer 

(С дървен 

гредоред и 

плътни тухли или 

кирпич)
BG.N.SFH.03.WTrimm BG.N.TH.03.WTrimm BG.N.MFH.03.WTrimm



TABULA – Национална типология

Софийска енергийна агенция СОФЕНА

1930 ... 1960

Solid bricks or 

adobe with 

reinforced 

concrete clab 

(Със 

стоманобетонова 

плоча и плътни 

тухли или 

кирпич) BG.N.SFH.04.CSlab BG.N.MFH.04.CSlab BG.N.AB.04.CSlab

1958 ... 1999

Prefabricated 

Elements 

(Pannels) 

(Сглобяеми 

елементи  

(панелни сгради))

BG.N.AB.05.PrefEl

1960 ... 1999

New hollow bricks 

or autoclaved 

aerated concrete 

blocks with 

conctere slab 

(Със 

стоманобетонова

плоча и 

решетъчни тухли 

или блокчета от 

автоклавен 

клетъчен бетон) BG.N.SFH.06.NBr BG.N.TH.06.NBr BG.N.MFH.06.NBr BG.N.AB.06.NBr



TABULA – Национална типология

1971 ... 

1989

High-rised buildings 

executed with sloding

shuttering or monolitic in-

situ cast concrete with large 

scale shuttering 

(Високи сгради изпълнени 

по метода "пълзящ 

кофраж" или 

"едроплощен кофраж" )
BG.N.AB.07.HRis

1999 ... 

2009

Modern Buildings after the 

first change of building 

codes for energy efficiency 

(Модерни сгради след 

първата промяна на 

правилата за проектиране 

за енергийна 

ефективност)
BG.N.SFH.08.Mdrn BG.N.TH.08.Mdrn BG.N.MFH.08.Mdrn BG.N.AB.08.Mdrn

2009 ... 

Modern Buildings after the 

last change of building 

codes for energy efficiency 

(Модерни сгради след 

последната промяна на 

правилата за проектиране 

за енергийна 

ефективност)
BG.N.SFH.09.EE BG.N.TH.09.EE BG.N.MFH.09.EE BG.N.AB.09.EE



TABULA - Как сградната типология

може да се използва?

Използване за енергийни съвети

Сградната типология може да бъде използвана от консултантите за предварителни съвети към 
собствениците на сградата, осигуряващи  им бърз преглед на енергийните характеристики на 
сграда, подобна на тяхната. Демонстрира се ефектът от възможните мерки. Нещо повече, 
типологията може да бъде използвана като съвкупност от примери за сгради, напр. в стадиите 
на сравнение или оценка на субсидиращи програми.

Използване за оценка на сградите

Сградната типология е подходящ инструмент, използван от компаниите, за оценка на енергийните 
характеристики на сградите. Тя предлага богата информация за отделни сградни типове и 
оценява важността им на фона на целия сграден фонд или част от фонда. 

Използване за оценка на жилищния сграден фонд на страната 

Националната сградна типология може да бъде използвана като модел за представяне 
енергийната консумация на жилищата в сградния фонд на страната. Това налага използването 
на допълнителна информация:

• Повтаряемост на типове сгради и инсталации;

• Повтаряемост на приложените вече реновиращи мерки;

• Актуална консумация на жилищата (в сравнение  с изчислените предвидени стойности).

ПЛОВДИВ, 30.03.2012



Софийска енергийна агенция СОФЕНА

Благодаря Ви за вниманието! 

За контакти: 

инж. Екатерина Танева-Папен,

Софийска енергийна агенция - СОФЕНА

1505- София, Ул. Оборище 44

Тел: +359 2 943 49 09 

Факс: +359 2 943 44 01 

Интернет страница: www.sofena.com


