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Добре дошли в МСИИ: Жилищни сгради  
 
 
 

 

От името на Коалицията за МСИИ Ви представяме „МСИИ: 

Жилищни сгради“. Коалицията е съставена от организации от 

цял свят, които са се събрали заедно, за да създадат единен 

международен стандарт за измерване на имоти.  Ние 

осъзнахме, че  липсват единни стандарти за измерване в 

рамките на много пазари. Нашата професия и клиенти 

залужават   повече. 

МСИИ: Жилищни сгради  взема под внимание отговорите на 

Консултативния проект за обсъждане и мнението на много 

заинтересовани страни. Стандартите са продължение на вече 

извършената работа във връзка с измерването на офис сгради и 

са част от изпълнението на работна програма, която включва 

изготвяне на МСИИ за други видове сгради: промишлени, 

търговски и смесено предназначение.  

Коалицията приема, че определянето на стандарт е непрекъснат 

процес на усъвършенстване и ще се вслуша  

внимателно в изискванията на пазара за да направи бъдещи 

подобрения, когато е необходимо.  

Като коалиция ние също така продължаваме важната 

работа по въвеждане в действие чрез ангажиране на 

правителства, ползватели, собственици и други важни 

заинтересовани страни.  

Можете да видите списък на повече от 200 компании и 

правителства на www. ipmsc.org , които са поели ангажимент 

за използване МСИИ.  

При подготовката на МСИИ: Жилищни сгради, Коалицията 

изразява благодарност за работата по диаграмите, поета от 

професор Marc Grief от Mainz University of Applied Science . 

За повече информация за МСИИ моля, посетете уебсайта  

www.ipmsc.org 
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Въведение 
 

 

 

 
Коалицията за международни стандарти за измерване на имоти 

(КМСИИ) беше създадена на 30 май 2013 г. след среща в 

Световната банка във Вашингтон.  Коалицията, включваща 

(към датата на публикуване) 84 организации, изброени по-долу, 

има за цел да допринесе за уеднаквяването на националните 

стандарти за измерване на имоти чрез създаването и 

приемането на съгласувани международни стандарти за 

измерване на сгради.  

Този документ за измерване на жилищни сгради е вторият, 

изготвен от комитета за създаване на стандартите (КСС) на 

коалицията. Членовете на коалицията към датата на публикуване 

включват:  

 
American Society of Farm Managers and Rural Appraisers (ASFMRA) 

Appraisal Institute (AI) 

Asia Pacific Real Estate Association (APREA) 

Asian Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles 
(ANREV) 

Asociación de Consultoras Immobiliarias (ACI) 

Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) 

Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) 

Asociación Española Geómetras Expertos (AEGEX)  

Asociación Professional de Sociedades de Valoración (ATASA) 

ASTM International 

Australian Property Institute (API) 

British Property Federation (BPF) 

Building Owners and Managers Association of Canada 
(BOMACanada) 

Building Owners and Managers Association of China (BOMAChina) 

Building Owners and Managers Association Indonesia (BOMA 
Indonesia) 

Building Owners and Managers Association International (BOMA 
International) 

Bulgarian Chamber of Professional Valuers (KPO) 

Bundesverband der Immobilien-Investment-Sachverständigen e.V. 
(BIIS) 

China Institute of Real Estate Appraisers and Agents (CIREA) 

Chongqing Real Estate Association (CREA) 

Commonwealth Association of Surveying and Land Economy 
(CASLE) 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL)  

CoreNet Global 

Council of European Geodetic Surveyors (CLGE)  

Counselors of Real Estate (CRE) 

Cyprus Architects Association (CAA) 

Cyprus Association of Civil Engineers (CYACE) 

Cyprus Association of Quantity Surveyors and Construction Economists 
(SEEOKK) 

European Association for Investors in Non-Listed Real Estate 
Vehicles (INREV) 

European Association of Real Estate Professions (CEPI-CEI) 

European Mortgage Federation (EMF) 

Facility Management Institute Czech Republic 

Facility Management Institute Slovakia (FMI) 

Federation of Associations of Building Contractors Cyprus (OSEOK) 

Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. (GIF) 

Ghana Institution of Surveyors (GhIS) 

GRESB 

Hungarian Real Estate Developers Association (IFK) 

HypZert GmbH 

Institute of Estate Agents, Singapore (IEA) 

Institute of Philippine Real Estate Appraisers (IPREA) 

Institute of Real Estate Management (IREM)  

Institution of Surveyors of Kenya (ISK) 

International Association of Assessing Officers (IAAO)  

International Consortium of Real Estate Associations (ICREA) 

International Facility Management Association (IFMA) 

International Facility Management Association Poland 
(IFMA Poland) 

International Federation of Surveyors (FIG) 

International Monetary Fund (IMF)  

International Real Estate Federation (FIABCI) 

International Right of Way Association (IRWA) 

International Union of Property Owners (UIPI) 

International Union of Tenants (IUT) 

Italian Real Estate Industry Association (ASSOIMMOBILIARE) 
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Въведение продължение 
 
 
 

 

Japan Association of Real Estate Appraisers (JAREA) 

Japan Association of Real Estate Counselors (JAREC) 

Japan Building Owners and Managers Association (BOMA Japan) 

Middle East Council of Shopping Centres 

National Society of Professional Surveyors (NSPS) 

Nigerian Institution of Estate Surveyors and Valuers (NIESV)          

NP “Cadastral Engineers” 

Open Standards Consortium for Real Estate (OSCRE) 

Ordre des Géomètres-Experts (OGE) 

Polish Green Building Council (PLGBC) 

Property Council of Australia (PCA)              

Property Council New Zealand (PCNZ) 

Property Institute of New Zealand (PINZ)    

Pro Progressio 

Queensland Spatial & Surveying Association (QSSA) 

Real Estate Institute of Botswana (REIB) 

Real Estate Institute of Zimbabwe (REIZ) 

Real Estate Syndicate of Lebanon (REAL) 

Real Property Association of Canada (REALpac) 

Royal Institute of British Architects (RIBA) Royal 

Institution of Chartered Surveyors (RICS) Royal 

Society of Ulster Architects (RSUA) Secovi-SP 

(Secovi) 

Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI)          

Society of Industrial and Office Realtors (SIOR)         

South African Property Owners Association (SAPOA) 

Technical Chamber of Cyprus (ETEK) 

The Appraisal Foundation (TAF) 

Union Nationale des Economistes de la Construction (UNTEC) 

Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) 

 
 
 

Проучване на КСС установи, че практиките за измерване 

варират значително в различните местни и глобални пазари. 

КСС се фокусира само върху въпроси, пряко свързани с 

измерването на сгради и изчисляването на площи в рамките на 

една сграда. Установено е, че различните страни включват 

различни елементи от сградата в застроената площ, използвана 

в строителството, при сделки и оценки. МСИИ: Жилищни сгради  
 
 
 

                                                                                                                                         

не само ще осигури по-голяма яснота за тези, които купуват              
жилищни имоти, но също така дава възможност за сравнение на 
различни стандарти за измерване чрез взаимодействие с   
МСИИ.  
МСИИ като международен стандарт за измерване на имоти, е 
създаден чрез прозрачен, подробен и приобщаващ процес за 
изработване на стандарт от КСС.Той поддържа свързаните с него 
финансови  отчети и стандарти за оценяване, като например 
International Financial Reporting Standards (IFRS) и Uniform 

Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) в САЩ. 

International Valuation Standards Council (IVSC) подкрепя МСИИ, 
който трябва да се чете заедно с International Valuation Standards 

(IVS).  

КСС е отделил значително време в проучване на установените 

стандарти, за да се гарантира, че съществуващото познание няма 

да се изгуби. КСС не установи нито един съществуващ стандарт за 

измерване на жилищни имоти, който е подходящ за приемане на 

международно ниво.   МСИИ не е смесица от тези стандарти, а 

всъщност представя някои идеи, които могат да бъдат нови за 

някои пазари. Тези понятия са доразработени за целите на МСИИ.  

МСИИ е стандарт с високо качество. Пазарите, които не 

разполагат със съществуващи установени стандарти за 

измерване, се насърчават да приемат МСИИ. КСС  очаква МСИИ 

първоначално да работи успоредно с местните стандарти и да 

бъде приет, където е уместно, за отчитане по двата стандарта. С 

течение на времето КСС очаква МСИИ да стане основен за 

измерване във всички пазари.  

КСС смята за нереалистично да се създаде единен стандарт, 

който да бъде незабавно приложим за всички видове сгради, тъй 

като всеки вид има свои отличителни характеристики, които 

изискват индивидуален анализ. Въпреки това КСС определя, че 

принципите, методологията и практиките за измерване, 

разработени за МСИИ, ще бъдат подобни за всички видове 

сгради. Те ще трябва дабъдат съвместими и с друг вид сгради, 

тези със смесена функция, които обединяват няколко вида в 

едно.  

За да се предотврати объркване с термини, които са с установени 

определения, КСС е избегнал употребата на съществуващите 

понятия като Застроена площ, Разгъната застроена площ, Брутна 

вътрешна площ и Нетна вътрешна площ. Тези термини са 

общоприети, но несъвместими за употреба в пазарите по цял свят.  

КСС проведе задълбочени консултации, за да разбере 

установените принципи за измерване, използвани в различните 

международни пазари на фона на въздействието върху 

потребителите на непрозрачни и различни местни пазарни 

практики.  

Нашето проучване стигна до заключението, че площта на 

сградата е необходимо да се измерва по външните очертания за 

целите на проектирането или за обобщена стойност на 

предложения за застрояване. КСС реши да определи това като 

МСИИ 1  и да го прилага за всички видове сгради .  
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МСИИ 1 може да бъде разделен на компонентни площи за 

подпомагане сферата на недвижимите имоти за ефективно 

използване на пространствата  и сравнителен анализ. Сумата от 

компонентните площи трябва да е равна на  МСИИ 1.  

МСИИ 2 – Жилища  беше разработен за измерване на 

вътрешната площ на сградата. Важно е също да се измерят 

площите, използвани от определен ползвател за сключване на 

сделки и други цели. МСИИ 2 – Жилища може да бъде разделен 

по същия начин на компонентни площи, изключвайки външната 

стена.   

КСС идентифицира три различни бази за измерване, МСИИ 3А – 

Жилища, МСИИ 3B - Жилища, МСИИ 3C - Жилища, които бяха 

необходими, за да отговори на нуждите на световния пазар. 

Някои пазари изискват само една от тези бази за измерване, а 

други могат да използват две или повече за различни цели.  
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Комитет за създаване на МСИИ  
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измерване на имоти. 
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Част  1 Цел и обхват на стандартите 
 

1.1  Определения  

 

Балкон  

Външна платформа на горно етажно ниво, оградена с балюстрада до 

отворените страни, изпъкнала или вдлъбната от външна стена. В това 

определение се включват общодостъпни тераси на покрива, външни 

галерии и лоджия.  

Сграда  

Самостоятелна структура, представляваща част от имот.  

Проход  

Вътрешна или външна пешеходна пътека над околното пространство, 

която осигурява достъп до по-високо ниво.  

Светла височина  

Максималната височина в рамките на сграда или част от сграда, измерена 

до най-ниската точка на покривен конструктивен елемент, врата за достъп 

на покрива или сградни съоръжения като въздуховоди, естакади, 

тръбопроводи и спринклери. 

Коалиция  

Управителният съвет на МСИИ, включващ организации, всяка от които 

е с нестопанска цел, с мандат в обществен интерес.   

Общи съоръжения и помещения 

Тези части на сградата, осигуряващи общи удобства, които обикновено 

не се променят с течение на времето, включително например 

комуникационни зони, стълбища, ескалатори, асансьори и машинни 

помещения, тоалетни, помещения за почистване, инсталационни 

помещения, противопожарни зони, стаи за поддръжка и 

неразпределени паркоместа.  

Компонент  

Един от основните елементи, на които площта на една сграда може да се 

раздели.  

Компонентна площ 

Общата площ на един от компонентите.  

Покрита площ  

Зоната на обхвата на приземното ниво на сграда, покрита от един или повече 

покриви, периметърът на които  (понякога наричан капкова линия ) е най-

външната линия на конструктивните елементи, като  декоративните висящи 

елементи се изключват.  

Външна стена  

Външното ограждение на сграда, което включва площта между вътрешната 

преобладаваща повърхнина и външната страна на сградата.  

Завършена повърхнина  

Стенната повърхнина директно над хоризонталната връзка стена-под, 

пренебрегвайки первази, кабелни канали, отоплителни и охлаждащи агрегати 

и тръбопроводи. 

Площ на етаж  

Площта на постоянна носеща структура, обикновено хоризонтална, за  

всяко ниво на сградата.  

ВПП (Вътрешна преобладаваща повърхнина) Стенен сегмент  

Всяка вътрешна завършена повърхност на сегмент от външна стена, 

като се пренебрегва съществуването на колони, които са вдлъбнати или 

изпъкнали от съседния сегмент. (Виж Диаграма 5.)  
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Вътрешна преобладаваща повърхнина (ВПП) 

Вътрешната завършена повърхност, съдържаща 50% или повече от 

височината от пода до тавана за всеки ВПП Стенен сегмент. Ако няма 

вътрешна преобладаваща повърхнина, тогава завършената повърхнина се 

счита за ВПП.   

МСИИ  

Международни стандарти за измерване на имоти. 

КМСИИ  

Коалиция за международни стандарти за измерване на имоти.  

МСИИ 1 

Сборът от площите на всички етажи на сграда, измерени до външния  

периметър на конструктивните елементи, който може да бъде  

отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж на сградата.  

МСИИ 2 – Жилища  

Сборът от площите на всички етажи на сграда, измерени до  

вътрешната  преобладаваща повърхнина, който може да бъде  

отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж на сградата. 

МСИИ 3 – Жилища  

Площта на етажа с изключително право на ползване от конкретен  

ползвател.  

Товарни зони 

Площи, предназначени за превозни средства, в близост или непосредствено до рампата.  

Товарни рампи  

Повдигнати платформи, предназначени за разтоварване или 

натоварване на стоки или оборудване.  

Мецанин  

Междинен или частичен етаж, различен от проход, между етажните 

нива  или покрива на сградата и обикновено напълно или частично 

отворен от една или повече страни.  

Вътрешен двор  

Тераса с настилка, в непосредствена близост до сграда, която може да 

бъде открита или покрита от самостоятелна конструкция.  

Постоянен мецанин  

Мецанин, който е неразделна част от конструкцията на сградата.   

Имот  

Всеки недвижим имот в застроена среда.  

Сектор недвижими имоти  

Доставчици на услуги, трети лица и ползватели с интереси в 
недвижимите имоти. 

Жилищна сграда 

Сграда, използвана предимно за жилищни цели, независимо дали част 

от нея се използва за други цели.  

Доставчик на услуги  

Всяка организация, която предоставя консултации за имоти на ползвател 

или трето лице, включително, но не само оценители, фасилити мениджъри, 

мениджъри на недвижими имоти, асет мениджъри, агенти и брокери, 

специалисти по измерване на имоти, консултанти, интериорни дизайнери 

и архитекти.  

Площ на навес  

Всяка част от покритата площ, която не е напълно оградена.  
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Специалист по измерване на имоти  

Доставчик на услуги, квалифициран чрез опит или обучение за измерване на  

сгради в съответствие с МСИИ. 

КСС  

Комитет за създаване на стандартите, избран от КМСИИ да разработи 

глобални стандарти за измерване на имоти.  

Стандартни съоръжения и помещения  

Виж Общи съоръжения и помещения. 

Пристройка 

Покрита конструкция, която има спомагателна функция, но не е 

необходимо да е напълно оградена.   

Временен мецанин  

Мецанин, който не е неразделна част от конструкцията на сградата.  

Трето лице  

Всяко лице, което не е ползвател или доставчик на услуги с интерес към  

измерването на имоти, включително, но не само правителства, банки,  

други финансиращи организации, анализатори на данни и изследователи.  

Ползвател  

Собственик-ползвател, предприемач, инвеститор, купувач, продавач,  

наемодател или наемател. 

Оценител  

Доставчик на услуги с подходяща професионална квалификация в  

оценяването. 

Веранда  

Отворена или частично оградена площ от външната страна на сграда на 

приземното ниво (Ниво 0) и покрита с покрив, който е неразделна част от 

сградата. 

 

1.2 Цел на стандартите 

Целта на МСИИ е да се осигури прозрачност чрез унифицирано 

измерване на имотите. МСИИ ще отговори на изискванията на   

доставчиците на услуги, третите лица и ползвателите на имоти за 

унифицираност в измерването и отчитането. Досега обявената площ на 

етаж в идентични сгради се различава значително в отделните страни, а 

понякога и в рамките на една и съща страна, поради различни 

практики за измерване. 
 

1.3  Употреба на стандартите  

МСИИ могат да бъдат използвани за всяка цел, договорена между 

ползватели, доставчици на услуги и трети лица.  

Измерванията могат да се използват за асет мениджмънт, сравнителен 

анализ, строителство, фасилити мениджмънт, маркетинг, финансиране, 

изследвания, сделки, оценки и други цели.  

МСИИ може да взаимодейства със съществуващите стандарти за 

измерване, осигурявайки унифициран начин за измерване.  
 

1.4  Обозначаване на етажните нива  

КСС е установил, че няма пазарна унифицираност  при обозначаването 

на етажните нива.  

За да се осигури съгласуваност в МСИИ приземният етаж е определен 

като Ниво 0, съответно нивата нагоре като Ниво 1, 2, 3 и т.н. и нивата 

под приземния етаж като Ниво -1, -2, -3 и т.н.  
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Част  2 Принципи за измерване  
 

2.1 Общи принципи за измерване и  

изчисление 

МСИИ е действително измерване и не трябва да включва 

завишени или преувеличени етажни площи.   КСС е приел следните 

основни принципи за измерване и изчисление, които се прилагат 

за всички сгради:  

1.  Елементът  трябва да може да бъде измерен. 

2. Измерването трябва да бъде обективно проверимо. 

3. Измерванията и изчисленията трябва да бъдат ясно документирани 

и уточнено следното:  

• Използваният МСИИ стандарт, например, МСИИ 1, МСИИ 2 - 

Жилища, МСИИ 3А – Жилища, МСИИ 3В – Жилища, МСИИ 3С – 

Жилища  

• Методът на измерване 

• Единицата за измерване  

• Допустимото отклонение за измерване  

• Датата на измерване. 

4. Сградите трябва да бъдат измервани по отделно и отчитани на базата  

на етаж по етаж. 

5. Принципите на МСИИ следва да бъдат екстраполирани с помощта 

на рационален подход. 
 

2.2  Най-добра практика за измерване  

2.2.1  Общо  

КСС препоръчва при всички измервания по МСИИ да се използват 

компютърно базирани чертежи, ако са налични, но когато се използват 

други чертежи като основа за измерване, анотираните размери върху 

чертежите трябва да се използват с предимство пред определяните 

мащабно.  

Доставчикът на услуги трябва да обяви как е била установена площта, 

например компютърно базирани чертежи, други чертежи или чрез 

лазерна или лентова ролетка.  

Препоръчително е, където е възможно, измерванията да бъдат 

проверени на място.  
 

2.2.2 Единица за измерване 

Измерванията и изчисленията трябва да са в единица за измерване, 

общоприета в съответната страна.  

Ползвателите и третите лица могат да изискват измерванията да бъдат 

конвертирани в други единици, като в този случай коефициентът на 

преобразуване трябва да бъде посочен.  

 

2.2.3  Допустимо отклонение  

Доставчикът на услуги, вземайки предвид използваното оборудване и 

условията по време на измерване, трябва да посочи степента на 

допустимото отклонение като процент от измерваната площ, за да се 

отрази максимално потенциалът за неточности, макар измерването да е 

разумно възможно най-точното. 
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Доставчикът на услуги, който провежда измерването най-добре разбира 

допустимото отклонение и че то трябва да се посочи за потребителите или 

третите лица.  Доставчикът на услуги може също да реши, че е уместно да 

добави допълнително непредвидени обстоятелства, но във всички случаи 

допустимото отклонение трябва да отразява максимално потенциала за 

неточности. 
  

2.2.4  Представяне на измерването  

Всички компонентни площи по МСИИ 1 и МСИИ 2 представени на 

ползвател или трето лице, където е практично и уместно, трябва да бъдат 

придружени с подходящо оцветени чертежи и таблица на компонетните 

площи.  

Доставчиците на услуги трябва да обърнат специално внимание, когато 

представят измервания и площи за предложения за застрояване и сделки 

без чертежи, за да се гарантира, че измерванията са съотнесени, толкова 

точно, колкото е разумно възможно, към чертежите на датата на отчитане.  
 

2.3 Площи с ограничено ползване  

Доставчиците на услуги трябва да са запознати, че в някои страни може 

да има площи в сгради, които не могат да бъдат използвани ефективно 

или в зависимост от законодателството. Такива площи и техните 

ограничения трябва да бъдат идентифицирани, измерени и посочени 

отделно в рамките на площите по МСИИ. Например при наличие на 

площи с намалена височина, тя трябва да бъде посочена в доклада и 

във всяка  таблица на компонентните площи.  

Ползвателите и третите лица трябва да са запознати, че включването на 

измерените площи по МСИИ не означава непременно, че площите са 

достъпни за законно обитаване или ползване.  

МСИИ не уточнява какво е площ с ограничено ползване, тъй като това 

не съвпада в различните пазари. Например, един пазар може да 

класифицира една площ  с ограничено ползване, а в друг тя да не се 

счита с ограничено ползване. Във всички случаи площта се включва, но 

където е уместно се идентифицира като площ с ограничено ползване.  

Следващите примери не са изчерпателни: 

 

Пример 1 – Площ, различна от вътрешната преобладаваща повърхнина 

Може да е необходимо да се покаже разликата, ако има такава, в 

площта между измерванията до вътрешната преобладаваща 

повърхнина и измерванията до връзката между стена и под.  

 

Пример 2 – Площи с намалена височина 

В различните пазари, площите с намалена височина се идентифицират 

отделно и тази височина може да варира в зависимост от 

законодателството. Когато части от сграда с ограничена височина е 

необходимо да бъдат идентифицирани по отделно, светлата височина 

трябва да се посочи.  
 

Пример 3 – Площи с ограничена естествена светлина  

В различните страни, площите с ограничена естествена светлина в 

сградата може да е необходимо да бъдат идентифицирани по 

отделно. Ако площи са предмет на такова ограничение, те трябва да 

се посочат  в документа за отчитане. 
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Пример 4 – Надземни и подземни етажи  

Сградата  обикновено се състои от надземни и в някои случаи 

подземни етажи. За целите на измерването, това 

разграничение може да бъде важно за определяне на 

условията, при които помещенията могат да бъдат използвани 

в съответствие с местното или националното законодателство, 

правилата за годност за обитаване или данъчното облагане. 
 

Пример 5 – Площ, различна от покритата площ  

Когато площ на навес не е функционална за основната си 

употреба, тази част на покритата площ може да се класифицира 

като площ с ограничено ползване.  

 

2.4 Корекции между МСИИ и други 

стандарти 

Когато е прието двойно отчитане, съгласуването  между МСИИ и 

посочения стандарт  трябва да бъде подходящо обяснено. 
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Част  3 МСИИ Стандарти  
 
 

МСИИ  стандартите (и тяхната основна употреба) са:  

• МСИИ 1  (Външен) 

•  МСИИ 2 – Жилища (Вътрешен) 

• МСИИ 3 – Жилища (Ползвател). 

 

3.1 МСИИ 1 (Външен) 

3.1.1 Употреба 

МСИИ 1 се използва за измерване на площта на сградата с включени 

външни стени. Може да се използва от заинтересованите страни за целите 

на проектирането или за обобщена стойност на предложения за 

застрояване. В някои случаи площта може да бъде същата като МСИИ 3A – 

Жилища. (Виж Диаграми 6-9.)  

 

3.1.2  Определение  

МСИИ 1: Сборът от площите на всички етажи на сградата, измерени до 

външния периметър на конструктивните елементи, който може да бъде 

отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж на сградата.  

Определението на МСИИ 1 е едно и също за всички видове сгради и 

следователно част от терминологията по-долу, може да не се отнася за 

всички видове активи. 

В много пазари, но не навсякъде, това е известно като брутна застроена 

площ.   

Практика за измерване: 

Площите за МСИИ 1 трябва да бъдат взети от чертежи или на място.  

Ако е необходимо, МСИИ 1 може да бъде отчетен на базата на отделните 

компоненти за всеки етаж на сградата. Сумата  от  компонентните площи  

трябва  да  бъде  равна на  МСИИ 1.  

Ако няма налични планове за сутерена, площта трябва да включва 

изчисление на дебелината на външната стена.  

Относно ролетни врати, щори и други отвори, трябва да се следва линията 

на главния външен периметър на сградата през тези отвори, за да се 

изчисли МСИИ 1.  

При липса на външни конструктивни елементи,  например 

двустранно открита сграда или свободно стоящ навес, МСИИ 1 

трябва да се измерва по покритата площ.  

МСИИ 1 е предназначен за измерване цели сгради. При свързано или 

полусвързано застрояване, ако се изисква измерване на отделна къща 

по МСИИ 1, измерването трябва да бъде взето до централната линия със 

съседната къща. 

За многофамилни сгради, площите с изключително право на 

ползване и тези на общите съоръжения и помещения могат да 

бъдат посочени отделно. 

Включва: 

МСИИ 1 включва всички площи и стени, колони и оградени пътеки или 

проходи за преминаване между отделните сгради, достъпни за пряко или 

непряко ползване. Покритите отворени зони като атриуми се включват 

само на най-ниското си ниво.  
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В измерванията се включват, но се посочват отделно:  

Балкони, веранди, вътрешни проходи, навеси и вътрешни постоянни 

мецанини се включват. Те се измерват до външната им страна и техните 

площи трябва да бъдат посочени отделно.  

Не включва: 

Измерването по МСИИ 1 не включва следните: 

• Временни мецанини 

•  Отворените осветителни шахти или горните отворени нива на атриумите 

• Откритите външни стълбища, които не са неразделна част от конструкцията, 

 например открита противопожарна стълба 

• Външни площи като външен паркинг, външни проходи,  зони за превозни 

средства и други площи или пристройки (като оборудване на дворове,  
охлаждащи съоръжения, зони за отпадъци), вътрешни  

дворове и тераси на нивото на терена (Ниво 0). 

Измерването по МСИИ 1 изключва всички други площи на нивото на 

терена или пристройки извън покритата площ. Тези площи могат да бъдат 

измерени и представени отделно. 

 

3.2  МСИИ 2 – Жилища (Вътрешен) 

3.2.1  Употреба  

МСИИ 2 – Жилища  е за измерване на вътрешната площ на жилищна 

сграда . Той може да се използва за предоставяне на данни за 

използването на пространството, за сравнителен анализ и маркетинг.       

В някои случаи може да бъде същият като МСИИ 3B – Жилища.  

МСИИ 2 – Жилища дава възможност на ползвателите или на трети лица и 

доставчиците на услуги да правят директно сравнение на площите на 
сградите, използвайки данни, получени от различни пазарни практики. 

(Виж Диаграми 10–13.) 

 

3.2.2  Определение 

МСИИ 2 – Жилища: Сборът от площите на всеки етаж на жилищна сграда, 

измерени до вътрешната преобладаваща повърхнина, който може да 

бъде отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж на 

сградата.  

В много страни, но не навсякъде, това е известно като брутна вътрешна 

площ.  

Практика за измерване: 

Измерванията за МСИИ 2 - Жилища трябва да бъдат направени до 

вътрешната преобладаваща повърхнина за външни конструктивни 

елементи или до завършената повърхност. Ако няма външни стени, то  

не съществува и МСИИ 2 - Жилища.  

Ако е необходимо, МСИИ 2 - Жилища може да бъде отчетен на базата на 

отделните компоненти за всеки етаж на сградата. Сборът на 

компонентните площи минус компонентната площ В1 (външна стена) 

трябва да е равен на МСИИ 2 - Жилища. 

За многофамилни жилищни сгради, площите с изключително 

право на ползване и тези на общите съоръжения и помещения 

могат да бъдат посочени отделно. 
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Включва: 

МСИИ 2  –  Жилища включва всички площи в рамките на ВПП , 

включително вътрешни стени, колони и оградени пътеки или проходи за 

преминаване между отделните сгради, достъпни за пряко или непряко 

ползване. Покритите отворени зони като атриуми се включват само на 

най-ниското си ниво. 

Измерванията включват, но се посочват отделно: 

Балкони, вътрешни проходи, покрити галерии, вътрешни товарни зони, 

вътрешни постянни мецанини и веранди. Те трябва да се измерват до тяхната 

завършена повърхнина и техните площи се посочват отделно.  

Не включва: 

Измерването по МСИИ 2 – Жилища не включва следните:   

• Временни мецанини  

•  Отворените осветителни шахти или горните отворени нива на атриумите 

• Всички площи на нивото на терена или постройки извън  

външната стена като външни навеси, външни проходи, външни  

товарни зони. 

Тези площи могат да бъдат измерени и представени отделно. 

 

3.3  МСИИ 3 – Жилища (Ползвател) 

3.3.1  Употреба  

МСИИ 3 -  Жилища е за измерване на използваемостта на площите  

с изключително право на ползване.  

КСС е проучил международните пазари на имоти и е идентифицирал 

различни бази за измерване, които е необходимо да бъдат приспособени. 

Някои пазари изискват само една от тези бази за измерване, а други 

могат да използват две или повече за различни цели. 

Доставчикът на услуги не е достатъчно само да посочи, че 

измерването е в съответствие с МСИИ 3 - Жилища. Позоваването 

трябва да включва дали измерването е по  МСИИ 3A - Жилища, МСИИ 

3B - Жилища или МСИИ 3C - Жилища. 

 

3.3.2 Определение  

МСИИ 3  - Жилища: Площта на етажа с изключително право на ползване от 

конкретен ползвател.   

Практика за измерване: 

МСИИ 3 - Жилища  не е пряко свързан с МСИИ 1, МСИИ 2 - Жилища, 

нито е компонетна площ. 

Всяко жилище в многофамилна жилищна сграда има свое собствено 

измерване по МСИИ 3. Доставчиците на услуги трябва винаги да 

уточняват за потребителите и третите лица, коя база е използвана по 

МСИИ 3 – Жилища. 

В зависимост от използвания вариант (МСИИ 3А, 3В или 3C - Жилища), 

измерванията по МСИИ 3 - Жилища може да е необходимо да се направят 

до външната повърхност или вътрешната преобладаваща повърхнина на 

външната стена, докато другите стени се измерват  до завършената  

повърхнина  или централната линия, както е описано подробно по-долу. 
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Трябва да се има предвид, че площите, заети от вътрешните стени или 

колони се включват в МСИИ 3A - Жилища и МСИИ 3B - Жилища. Площта, 

заета от стълбище се включва само, на най-ниското ниво. Всички 

вертикални шахти или отвори, които са по-големи от 0.25 м2, включително 

ограждащите стени, трябва да бъдат изключени от измерването на площта. 

В някои случаи, в допълнение към измерванията по МСИИ 3, посочени по-

долу, доставчиците на услуги и потребителите може да желаят да се посочат 

размерите на отделните стаи. Размерите трябва да бъдат до вътрешната 

преобладаваща повърхнина или до завършената повърхност, както е 

уместно. 
 

3.3.3  МСИИ 3А Жилища 

МСИИ 3А - Жилища: Площта с изключително право на ползване се 

измерва както следва: 

 Еднофамилни сгради – свободно застрояване  

• до външната повърхност на външната стена. 

Еднофамилни сгради – свързано застрояване 

• до външната повърхност на външната стена и 

• централната линия на общите стени между ползвателите.  

Многофамилни сгради  

• до външната повърхност на външната стена и 

• централната линия на общите стени между ползвателите и 

• до завършената повърхнина на стените на общите помещения.  

В случая на еднофамилни сгради - свободно застрояване ниво 0 МСИИ 

3А - Жилища може да бъде също като МСИИ 1. 

В измерванията се включват, но се посочват отделно и индивидуално: 

•  Тавани, сутерени/изби  

•  Балкони и веранди с изключително право на ползване 

•  Оградени гаражи 

•  Площи с ограничено ползване. 

Измерванията не включват, но могат се посочат отделно и 

индивидуално: 

• Вътрешни дворове 

•  Неоградени паркинги, които могат да бъдат измерени или 

определени от броя на местата за паркиране  

• Стълбищни отвори 

•  Отвори, където площта, включително ограждащите стени (ако 

има), е по-голяма от 0,25м2
 

• Вертикални шахти, които са част от общите съоръжения. 

 (Виж Диаграми 14–17.) 

3.3.4  МСИИ 3B - Жилища  

МСИИ 3В: Площта с изключително право на ползване, включително площта  

на вътрешните стени и колони, измерена до: 

•  Вътрешната преобладаваща повърхнина и 

•  Завършената повърхнина по периметъра на вътрешните стени. 

В случая на еднофамилни сгради - свободно застрояване ниво 0 МСИИ 3В -  Жилища 

може да бъде също като МСИИ 2 -  Жилища. 
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В измерванията се включват, но се посочват отделно и индивидуално: 

• Тавани, сутерени/изби  

•  Балкони и веранди с изключително право на ползване  

• Оградени гаражи 

•  Площи с ограничено ползване. 

Измерванията не включват, но могат да се посочат отделно и 

индивидуално: 

• Вътрешни дворове 

•  Неоградени паркинги, които могат да бъдат измерени или 

определени от броя на местата за паркиране 

•  Стълбищни отвори  

•  Отвори, където площта, включително ограждащите стени (ако 

има), е по-голяма от 0,25м2
 

• Вертикални шахти, които са част от общите съоръжения.  

(Виж Диаграми 18–21.) 

3.3.5  МСИИ 3С -  Жилища 

МСИИ 3С: Площта с изключително право на ползване, с изключение на 

постоянните, с пълна височина вътрешни стени и колони, измерена до: 

•  Вътрешната преобладаваща повърхнина и  

•  Завършената повърхнина на всички вътрешните стени с пълна височина. 

Напълно остъклени прегради не се считат за постоянни вътрешни стени. 

В измерванията се включват, но се посочват отделно и индивидуално: 

• Тавани, сутерени/изби  

• Балкони и веранди с изключително право на ползване 

•  Оградени гаражи  

•  Площи с ограничено ползване. 

Измерванията не включват, но могат да се посочат отделно и 

индивидуално: 

•  Вътрешни дворове  

• Неоградени паркинги, които могат да бъдат измерени или определени от  

броя на местата за паркиране 

•  Стълбищни отвори 

•  Отвори, където площта, включително ограждащите стени (ако 

има), е по-голяма от 0,25м2. 

(Виж Диаграми  22–25.) 
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Част 4  Техническа 
 
 

4.1  МСИИ Жилищни компонентни площи  

По-долу са предложени жилищни компонентни площи, които могат да се 

използват, когато е необходимо площите да бъдат разпределени по отделно 

за остойностяване или други цели при МСИИ 1 и МСИИ 2. 
 

Жилищни компонентни площи 
 

 
 

(Лилаво) Компонентна 
площ А  

Вертикални шахти  
Примери за вертикални шахти са стълбища, асансьорни шахти и 

въздуховоди, като всеки отвор с площ по-малка от 0,25м2 се пренебрегва.   

(Тъмно 

розово/ 

кестеняво) 

Компонентна 

площ B1 
Външна стена  
Външното ограждение на сградата, което включва площта между вътрешната 

преобладаваща повърхнина и външната повърхност на сградата.  

(Червено) Компонентна 

площ  B2 
Вътрешни конструктивни елементи 
Включва всички вътрешни конструктивни стени и колони. 

 
(Светло розово) 

 
Компонентна 

площ  B3 

 
Вътрешени неносещи елементи  
Включва всички вътрешни постоянни стени с пълна височина, различни от 

тези, включени в компонентни площи B1 и B2.  

(Светло зелено) Компонентна 

площ  C  
Технически помещения  
Примери за технически помещения и помещения за обслужване на сградата 

са инсталационни помещения, машинни помещения и стаи за поддръжка.  

(Светло 

кафяво/ 

оранжево) 

Компонентна 

площ D  
Санитарни помещения 
Примери за санитарни помещения са тоалетни, помещения за почистване, 

бани, съблекални.  

(Жълто) Компонетна 

площ   E  
Комуникационни зони 
Включва всички комуникационни зони, измерени хоризонтално. 

 
(Тъмно зелено) 

 
Компонентна

площ F  

 
Зони за отдих  
Примери за зони за отдих са вътрешни помещения като кафета, детски 

кътове, спорт, зони за отдих, фитнес зали, стаи за молитва. Те са 

обикновено, но не винаги общи помещения.  

(Светло синьо) Компонетна 

площ G  
Жилищно пространство 
Площта, на разположение на жилищните ползватели. Някои компонентни 

площи, в тази таблица могат да се използват по-нататък за МСИИ 3, ако е 

необходимо. 

(Защриховано 

светло жълто) 

Компонентна 
площ H  

Други зони  
Примери за други зони са балкони, покрити галерии, 

вътрешен паркинг и складови помещения. 
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Ако компонентната площ има многофункционална употреба, тя трябва да 

бъде уточнена според основното ѝ използване. Части от компонентната 

площ могат да се класифицират за лично ползване, запазени изключително 

за един ползвател, или за общо ползване, предоставени за ползване на 

няколко ползватели. 

Етажните нива трябва да се отчитат в съответствие с практиката на 

местния пазар, като се отбележи главният вход и съответно се 

опишат другите етажни нива. 

Части от компонентна площ H, които не се използват директно като 

жилища, могат да бъдат описани като спомагателни. Те трябва да бъдат 

измерени, но може също така да се посочат по алтернативен начин. 

Например паркинг в сутерена може да се посочи с броя на паркоместата.  

Площи с ограничено ползване  

Площи с ограничено ползване, както са дефинирани в раздел 2.3, се 

включват в рамките на докладваните площи по МСИИ, но трябва да 

бъдат идентифицирани, измерени и представени отделно. 
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Диаграма 1: МСИИ – Жилищни апартаменти– Компонентни площи  

Компонетна площ A – Вертикални шахти  

Компонетна площ  B1 – Външна стена 

Компонетна площ  B2 – Вътрешни конструктивни елементи 

Компонетна площ  B3 – Вътрешни неносещи елементи  

Компонетна площ  C – Технически помещения 

Компонетна площ  D – Санитарни помещения  

Компонетна площ   E – Комуникационни  зони  

Компонетна площ  F – Зони за отдих  

Компонетна площ  G – Жилищно пространство  

Компонетна площ  H – Други  зони 

 

Отворите на вратите са показани като компонентна площ B1, B2 или B3, ако имат щурц, или като алтернативна 

компонентна площ, ако отворът е с пълна височина. 
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Диаграма 2:МСИИ-Еднофамилна къща приземен етаж (Ниво 0) – Компонентни площи 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 3:МСИИ-Еднофамилна къща първи етаж (Ниво 1) – Компонентни площи  
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Диаграма 4:МСИИ-Еднофамилна къща втори етаж (Ниво 2) – Компонентни площи  
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4.2 Примерна таблица за компонентни площи 
 

 

Етаж   -2 -1 0 1 2 3 4 Общо  

Компонентна площ А - Вертикални шахти  

Пример - стълбища, асансьорни шахти и 

въздуховоди  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Компонентна площ  B1 – Външна стена  

Пример – външна стена на сградата  0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване  0 0 0 0 0 0 0 0 

МСИИ общо  0 0 0 0 0 0 0 0 

 Компонентна площ  B2 – Вътрешни конструктивни елементи   

Пример – вътрешни конструктивни стени и колони  0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване  0 0 0 0 0 0 0 0 

МСИИ общо  0 0 0 0 0 0 0 0 

Компонентна площ  B3 – Вътрешни неносещи елементи  

Пример  – всички вътрешни постоянни стени с 

пълна височина, различни от тези, включени в 

компонентни площи B1 и B2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване 0 0 0 0 0 0 0 0 

МСИИ общо 0 0 0 0 0 0 0 0 

Компонетна площ  C – Технически помещения  

Пример - инсталационни помещения, машинни 

помещения, стаи за поддръжка  

0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване 0 0 0 0 0 0 0 0 

МСИИ общо 0 0 0 0 0 0 0 0 

Компонентна площ D - Санитарни помещения  

Пример - тоалетни, помещения за почистване, 

бани, перални, съблекални 

0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване 0 0 0 0 0 0 0 0 

МСИИ общо 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.2  Примерна таблица за компонентни площи продължение  

 

Етаж -2 -1 0 1 2 3 4 Общо 

Компонентна площ Е - Комуникационни зони  

Пример – всички хоризонтални комуникационни 

зони  

0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване 0 0 0 0 0 0 0 0 

МСИИ общо 0 0 0 0 0 0 0 0 

Компонентна площ F - Зони за отдих  

Пример – кафета, детски кътове, спорт, зони за 

отдих фитнес зали, стаи за молитва 

0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване 0 0 0 0 0 0 0 0 

МСИИ общо 0 0 0 0 0 0 0 0 

Компонентна площ  G – Жилищно пространство  

Жилищно пространство   0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване 0 0 0 0 0 0 0 0 

МСИИ общо 0 0 0 0 0 0 0 0 

Компонентна площ  H – други зони  

Пример - балкони, веранди, вътрешен паркинг и 

складови помещения ** 

0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване 0 0 0 0 0 0 0 0 

МСИИ общо 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Общо МСИИ 1 

Общо компонентни площи без   
ограничения в ползването  

0 0 0 0 0 0 0 0 

* Площи с ограничено ползване  0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо МСИИ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Допълнителни площи извън МСИИ 1 

Външен паркинг  0 

Вътрешни дворове  0 

Всякакви други зони (Пример – дворно оборудване, охлаждащи съоръжения, зони за отпадъци)  0 

Всички подкомпоненти се посочват отделно. 

* Всяко ограничение, ако има такива, се посочва отделно. 

** Обхватът на всяко ползване в рамките на компонентна площ H се посочва отделно. 
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4.3  Вътрешна преобладаваща повърхнина  

Вътрешна преобладаваща повърхнина (ВПП) е вътрешната завършена 

повърхнина, съдържаща 50% или повече от височината от пода до тавана 

за всеки ВПП Стенен сегмент. Ако това не съществува, тогава завършената 

повърхнина се счита за ВПП.  

ВПП Стенен сегмент се отнася за всяка вътрешна завършена 

повърхност на сегмент от външна стена, пренебрегвайки 

съществуването на колони, които са вдлъбнати или изпъкнали от 

съседния сегмент. (Виж Диаграма 5.) 

Ако няма вътрешна преобладаваща повърхнина, защото няма 

повърхност, която надхвърля 50% в един стенен сегмент, или ако 

вътрешната преобладаваща повърхнина не е вертикална, измерването 

трябва да бъде до завършената повърхнина.  
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Диаграма 5: Вътрешна преобладаваща повърхнина  
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Част 5 Етажни планове  

 
5.1  МСИИ 1 (Външен) 

5.1.1  МСИИ 1 – Жилищен апартамент   
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Измерва се до 

външния 

периметър на 

конструктивните 

елементи  

Балконът се включва, но 

се посочва отделно и се 

измерва до външния 

периметър на 

конструктивните 

елементи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 6: МСИИ 1 – Жилищен апартамент  

МСИИ 1 е сборът от площите на всички етажи на сградата, измерени до външния периметър на конструктивните 

елементи.  

Покритите отворени зони като атриуми се включват само на най-ниското си ниво. 

Ако е необходимо, МСИИ 1 може да бъде отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж на сградата.  

Сумата  от  компонентните площи  трябва  да  бъде  равна на  МСИИ 1.  Ако няма налични планове за сутерена, 

площта трябва да включва изчисление на дебелината на външната стена. 

За допълнителна информация виж точка 3.1.2. 
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5.1.2  МСИИ 1 – Еднофамилна къща  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерва се до 

външния 

периметър на 

конструктивните 

елементи  

 

 

 

Навесът за 

кола и 

кофите за 

смет се 

изключват, 

но се 

посочват 

отделно 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Диаграма 7: МСИИ 1 – Еднофамилна къща приземен етаж (Ниво 0) 

МСИИ 1 е сборът от площите на всички етажи на сградата, измерени до външния периметър на конструктивните 

елементи.  

Покритите отворени зони като атриуми се включват само на най-ниското си ниво. 

Ако е необходимо, МСИИ 1 може да бъде отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж на сградата.  

Сумата  от  компонентните площи  трябва  да  бъде  равна на  МСИИ 1.  Ако няма налични планове за сутерена, 

площта трябва да включва изчисление на дебелината на външната стена. 

За допълнителна информация виж точка 3.1.2.  

Басейнът се изключва, 
но се посочва отделно 

Вътрешният двор  се 
изключва, но се 
посочва отделно 

Верандата се включва, но се посочва 
отделно и се измерва до външния 
периметър на конструктивните 
елементи 

Централна линия на 
общите  стени между 
жилищата 
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5.1.3 МСИИ 1 – Еднофамилна къща продължение 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 8: МСИИ 1 – Еднофамилна къща първи етаж (Ниво 1) 

МСИИ 1 е сборът от площите на всички етажи на сградата, измерени до външния периметър на конструктивните 

елементи.  

Покритите отворени зони като атриуми се включват само на най-ниското си ниво. 

Ако е необходимо, МСИИ 1 може да бъде отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж на сградата.  

Сумата  от  компонентните площи  трябва  да  бъде  равна на  МСИИ 1. Ако няма налични планове за сутерена, 

площта трябва да включва изчисление на дебелината на външната стена. 

За допълнителна информация виж точка 3.1.2.  

Измерва се до външния 
периметър на 
конструктивните елементи 

Балконът се включва, но се посочва 
отделно и се измерва до външния 
периметър на конструктивните 
елементи 
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5.1.2 МСИИ 1 – Еднофамилна къща продължение 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 9: МСИИ 1 – Еднофамилна къща втори етаж (Ниво 2) 

МСИИ 1 е сборът от площите на всички етажи на сградата, измерени до външния периметър на конструктивните 

елементи.  

Покритите отворени зони като атриуми се включват само на най-ниското си ниво. 

Ако е необходимо, МСИИ 1 може да бъде отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж на сградата.  

Сумата  от  компонентните площи  трябва  да  бъде  равна на  МСИИ 1. Ако няма налични планове за сутерена, 

площта трябва да включва изчисление на дебелината на външната стена. 

За допълнителна информация виж точка 3.1.2.  

Измерва се до външния 
периметър на 
конструктивните елементи 

Покривната тераса се включва, но се 
посочва отделно и се измерва до 
външния периметър на 
конструктивните елементи 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част 5 
Етажни планове  

30 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2 МСИИ 2 – Жилища  (Вътрешен) 

5.2.1 МСИИ 2 – Жилищен апартамент  

 
 

 

 

 

 
 

 
Прозорец < 50% 

от височината от 

пода до тавана, 

измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина 
(завършената 

повърхност) 
 

 

 

 

 

Прозорец  > 50% 

от височината  

от пода до тавана, 

измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина  
(линия на 

остъклението) 

Балконът се включва, но 

се посочва отделно и се 

измерва до вътрешния 

периметър на външните 

конструктивните елементи 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Колоните се включват 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диаграма  10: МСИИ 2 – Жилищен апартамент  

МСИИ 2  -   Жилища: Сборът от площите на всеки етаж на жилищна сграда, измерени до  

вътрешната преобладаваща повърхнина. 

Измерванията за МСИИ 2 - Жилища трябва да бъдат направени до вътрешната преобладаваща повърхнина за 

външни конструктивни елементи или където няма, до завършената повърхност. 

Покритите отворени зони като атриуми се включват само на най-ниското си ниво. 

Ако е необходимо, МСИИ 2 - Жилища може да бъде отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж 

на сградата. Сборът на компонентните площи минус компонентната площ В1 (външна стена) трябва да е 

равен на МСИИ 2 - Жилища. 

За многофамилни жилищни сгради, площите с изключително право на ползване и тези на общите 

съоръжения и помещения могат да бъдат посочени отделно. 

За допълнителна информация виж точка  3.2.2. 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част  5 
Етажни планове  

31 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за  измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.2 МСИИ 2 – Еднофамилна къща  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Врата  > 50% от височината от  

пода до тавана, измерва се до 

вътрешната преобладаваща 

повърхнина   

(линия на остъклението) 

 
 

Прозорец < 50% 

от височината от 

пода до тавана, 

измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина 

(завършената 

повърхност) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Вътрешният двор се 

включва, но се посочва 

отделно 

Верандата се включва, но се посочва 

отделно и се измерва до вътрешния 

периметър на външните конструктивни 

елементи  

 

 

 

 

Диаграма 11: МСИИ 2 – Жилища Еднофамилна къща приземен етаж (Ниво 0) 

МСИИ 2  -   Жилища: Сборът от площите на всеки етаж на жилищна сграда, измерени до  

вътрешната преобладаваща повърхнина. 

Измерванията за МСИИ 2 - Жилища трябва да бъдат направени до вътрешната преобладаваща повърхнина за 

външни конструктивни елементи или където няма, до завършената повърхност. 

Покритите отворени зони като атриуми се включват само на най-ниското си ниво. 

Ако е необходимо, МСИИ 2 - Жилища може да бъде отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж 

на сградата. Сборът на компонентните площи минус компонентната площ В1 (външна стена) трябва да е 

равен на МСИИ 2 - Жилища. 

За допълнителна информация виж точка  3.2.2. 

 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част  5 
Етажни планове  

32 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за  измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.2 МСИИ 2 – Еднофамилна къща продължение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прозорец < 50% 

от височината от 

пода до тавана, 

измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина 

(завършената 

повърхност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 12: МСИИ 2 – Жилища Еднофамилна къща първи етаж (Ниво 1) 

МСИИ 2  -   Жилища: Сборът от площите на всеки етаж на жилищна сграда, измерени до  

вътрешната преобладаваща повърхнина. 

Измерванията за МСИИ 2 - Жилища трябва да бъдат направени до вътрешната преобладаваща повърхнина за 

външни конструктивни елементи или където няма, до завършената повърхност. 

Покритите отворени зони като атриуми се включват само на най-ниското си ниво. 

Ако е необходимо, МСИИ 2 - Жилища може да бъде отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж 

на сградата. Сборът на компонентните площи минус компонентната площ В1 (външна стена) трябва да е 

равен на МСИИ 2 - Жилища. 

За допълнителна информация виж точка  3.2.2. 

Прозорец  > 50% от 
височината от пода до 
тавана, измерва се до 
вътрешната преобладаваща 
повърхнина   
(линия на остъклението) Балконът се включва, но се посочва 

отделно и се измерва до вътрешния 
периметър на външните конструктивни 
елементи 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част  5 
Етажни планове  

33 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за  измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.2 МСИИ 2 – Еднофамилна къща продължение 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 13: МСИИ 2 – Жилища Еднофамилна къща втори етаж (Ниво 2) 

МСИИ 2  -   Жилища: Сборът от площите на всеки етаж на жилищна сграда, измерени до  

вътрешната преобладаваща повърхнина. 

Измерванията за МСИИ 2 - Жилища трябва да бъдат направени до вътрешната преобладаваща повърхнина за 

външни конструктивни елементи или където няма, до завършената повърхност. 

Покритите отворени зони като атриуми се включват само на най-ниското си ниво. 

Ако е необходимо, МСИИ 2 - Жилища може да бъде отчетен на базата на отделните компоненти за всеки етаж 

на сградата. Сборът на компонентните площи минус компонентната площ В1 (външна стена) трябва да е 

равен на МСИИ 2 - Жилища. 

За допълнителна информация виж точка  3.2.2. 

 

 

Прозорец  > 50% от 
височината от пода до 
тавана, измерва се до 
вътрешната преобладаваща 
повърхнина   
(линия на остъклението) 

Покривната тераса се включва, но се 
посочва отделно и се измерва до 
вътрешния периметър на външните 
конструктивни елементи 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част  5 
Етажни планове  

34 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за  измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3 МСИИ 3 – Жилища  (Ползвател) 

5.3.1 МСИИ 3А – Жилищен апартамент  

 
 

 

             Завършената повърхнина 

на стените с общите 

помещения  

 
 
 

 

Вертикалната шахта е 

част от общите 

съоръжения и се 

изключва 

 
Измерва се до 

външния 

периметър на  

конструктивните 

елементи  

 

 

 
Балконът се включва, но се 

посочва отделно и се 

измерва до външния 

периметър на 

конструктивните елементи  

 

 

 

 

                    Централна линия на 

общите стени между 

ползвателите 

 

 
 

Вертикалната шахта  

е част от общите 

съоръжения и се 

изключва 

 

 

 
 

                               Централна линия на общите  

                       стени между ползвателите 

 

 

Диаграма  14: МСИИ 3 – Жилищен апартамент – Многофамилна сграда 

МСИИ 3А: Площта с изключително право на ползване, измерена до: 

• външната повърхност на външната стена и 

• централната линия на общите стени между ползвателите и 

• завършената повърхнина на стените на общите помещения .  

За допълнителна информация виж точка 3.3.3. 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част  5 
Етажни планове  

35 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за  измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.1 МСИИ 3А – Еднофамилна къща  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Централна линия на общите  

стени между жилищата 
Измерва се до 

външния 

периметър на 

конструктивните 

елементи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вътрешният двор 

 се изключва, но се 

посочва отделно 

Верандата се включва, но се посочва 

отделно и се измерва до външния 

периметър на конструктивните елементи  

 

 

 

 

 Диаграма 15: МСИИ 3А – Жилища Еднофамилна къща приземен етаж (Ниво 0) 

МСИИ 3А - Жилища: Площта с изключително право на ползване, измерена до: 

Еднофамилни сгради – свободно застрояване 

• до външната повърхност на външната стена. 

Еднофамилни сгради – свързано застрояване 

•  външната повърхност на външната стена и 

• централната линия на общите стени между ползвателите. 

 За допълнителна информация виж точка  3.3.3. 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част  5 
Етажни планове  

36 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за  измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.2 МСИИ 3А – Еднофамилна къща продължение 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 16: МСИИ 3А – Жилища Еднофамилна къща първи етаж (Ниво 1) 

МСИИ 3А - Жилища: Площта с изключително право на ползване, измерена до: 

Еднофамилни сгради – свободно застрояване 

• до външната повърхност на външната стена. 

Еднофамилни сгради – свързано застрояване 

•  външната повърхност на външната стена и 

• централната линия на общите стени между ползвателите. 

 За допълнителна информация виж точка  3.3.3. 

Балконът се включва, но се 
посочва отделно и се измерва до 
външния периметър на 
конструктивните елементи 

Измерва се до 
външния периметър 
на конструктивните 
елементи  



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част  5 
Етажни планове  

37 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за  измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.2 МСИИ 3А – Еднофамилна къща продължение  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 17: МСИИ 3А – Жилища Еднофамилна къща втори етаж (Ниво 2) 

МСИИ 3А - Жилища: Площта с изключително право на ползване, измерена до: 

Еднофамилни сгради – свободно застрояване 

• до външната повърхност на външната стена. 

Еднофамилни сгради – свързано застрояване 

•  външната повърхност на външната стена и 

• централната линия на общите стени между ползвателите. 

 За допълнителна информация виж точка  3.3.3. 

Измерва се до 
външния периметър 
на конструктивните 
елементи  

Покривната тераса се включва, 
но се посочва отделно и се 
измерва до външния периметър 
на конструктивните елементи 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част  5 
Етажни планове  

38 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за  измерване 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.3  МСИИ 3В – Жилищен апартамент  
 

 
 

 

Вертикалната шахта е част от 

общите съоръжения и се изключва  

Завършената повърхнина 

на стените с общите 

помещения  

 
 
 

 

Прозорец < 50% от височината 

от пода до тавана, измерва се 

до вътрешната преобладаваща 

повърхнина (завършената 

повърхност ) 

 

 
Балконът се включва, но се 

посочва отделно и се 

измерва до вътрешния 

периметър на външните 

конструктивни елементи  

 

 

 

Прозорец  > 50% 

от височината от 

пода до тавана, 

измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина  

(линия на 

остъклението) 

 

 

Завършената повърхнина 

на общите стени между 

ползвателите 

 

 
 

    Колоните се включват 

 

 
Вертикалната шахта е част от 

общите съоръжения и се 

изключва  

 

 

 

 

Диаграма  18: МСИИ 3В – Жилищен апартамент – Многофамилна сграда  

МСИИ 3В – Жилища е площта с изключително право на ползване, включително площта на вътрешните стени и 

колони, измерена до: 

•      вътрешната преобладаваща повърхнина и 

• завършената повърхнина на стените по вътрешния периметър. 

За допълнителна информация виж точка 3.3.4. 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част  3 
МСИИ Стандарти  

Част  4 
Tехническа 

Част  5 
Етажни планове  

39 
Цел и обхват на стандартите  Принципи за  измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.4 МСИИ 3В – Еднофамилна къща  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Врата  > 50% от височината от 

пода до тавана, измерва се до 

вътрешната преобладаваща 

повърхнина   

 

 
Прозорец < 50% 

от височината от 

пода до тавана, 

измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина 

(завършената 

повърхност ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вътрешният двор се 

включва, но се 

посочва отделно 

Верандата се включва, но се посочва 

отделно и се измерва до вътрешния 

периметър на външните конструктивни 

елементи 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 19: МСИИ 3B – Жилища Еднофамилна къща приземен етаж (Ниво 0) 

МСИИ 3В – Жилища е площта с изключително право на ползване, включително площта на вътрешните стени и 

колони, измерена до: 

•      вътрешната преобладаваща повърхнина и 

• завършената повърхнина на стените по вътрешния периметър. 

За допълнителна информация виж точка 3.3.4. 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част  2 Част 3 
МСИИ Стандарти  

Част 4 
Tехническа  

Част 5 
Етажни планове  

40 
Цел и обхват на стандартите Принципи за  измерване  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.4 МСИИ 3В – Еднофамилна къща продължение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прозорец < 50% 

от височината от 

пода до тавана, 

измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина 

(завършената 

повърхност) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 20: МСИИ 3B – Жилища Еднофамилна къща първи етаж (Ниво 1) 

МСИИ 3В – Жилища е площта с изключително право на ползване, включително площта на вътрешните стени и 

колони, измерена до: 

•      вътрешната преобладаваща повърхнина и 

• завършената повърхнина на стените по вътрешния периметър. 

За допълнителна информация виж точка 3.3.4. 

Прозорец  > 50% от 
височината от пода до 
тавана, измерва се до 
вътрешната преобладаваща 
повърхнина   
(линия на остъклението) 

Балконът се включва, но се 
посочва отделно и се измерва 
до вътрешния периметър на 
външните конструктивни 
елементи  



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част 3 
МСИИ Стандарти 

Част 4 
Техническа 

Част 5 
Егажни планове 

41 
Цел и обхват на стандартите Принципи за измерване 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.4 МСИИ 3В – Еднофамилна къща продължение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 21: МСИИ 3B – Жилища Еднофамилна къща втори етаж (Ниво 2) 

МСИИ 3В – Жилища е площта с изключително право на ползване, включително площта на вътрешните стени и 

колони, измерена до: 

•      вътрешната преобладаваща повърхнина и 

• завършената повърхнина на стените по вътрешния периметър. 

За допълнителна информация виж точка 3.3.4. 

Покривната тераса се включва, но се посочва 
отделно и се измерва до вътрешния периметър 
на външните конструктивни елементи  

Прозорец < 50% от височината от 
пода до тавана, измерва се до 
вътрешната преобладаваща 
повърхнина (завършената 
повърхност) 
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5.3.5 МСИИ 3С – Жилищен апартамент  

 

Вертикалната шахта е част  

от общите съоръжения и се изключва 

 

 

 

 

Прозорец < 50% от 

височината от пода до 

тавана, измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина 

(завършената 

повърхност) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прозорец  > 50% от 

височината от пода до 

тавана, измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина   

(линия на остъклението)  

 

 

Балконът се включва, 

но се посочва отделно 

и се измерва до 

вътрешния периметър 

на външните 

конструктивни 

елементи  
 

 

 

 
 

Всички вътрешни 

стени 

(конструктивни 

или неносещи) се 

измерват до 

завършената 

повърност 
 
 
 
 
 
 
 

 
Колоните се изключват 

 

 

 
 

Вертикалната шахта е част  

от общите съоръжения и се изключва  

 

 

Диаграма  22: МСИИ 3С – Жилищен апартамент - Многофамилна сграда  

МСИИ 3С – Жилища е площта с изключително право на ползване, която не включва площта на вътрешните стени 

и колони, измерена до: 

•      вътрешната преобладаваща повърхнина и 

• завършената повърхнина на вътрешните стените с пълна височина. 

За допълнителна информация виж точка 3.3.5. 

 



МСИИ: Жилищни сгради 

Buildings 

Част 1 Част 2 Част 3 
МСИИ Стандарти 

Част 4 
Техническа 

Част 5 
Егажни планове 

43 
Цел и обхват на стандартите Принципи за измерване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3.6 МСИИ 3C – Еднофамилна къща  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Врата  > 50% от височината от 

пода до тавана, измерва се до 

вътрешната преобладаваща 

повърхнина   

 

 
 

Прозорец < 50% 

от височината от 

пода до тавана, 

измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина 

(завършената 

повърхност) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Вътрешният двор се 

включва, но се посочва 

отделно 

Верандата се включва, но се 

посочва отделно и се измерва до 

вътрешния периметър на 

външните конструктивни 

елементи  

 

 

 

 

Диаграма 23: МСИИ 3C – Жилища Еднофамилна къща приземен етаж (Ниво 0) 

МСИИ 3С – Жилища е площта с изключително право на ползване, която не включва площта на вътрешните стени 

и колони, измерена до: 

•      вътрешната преобладаваща повърхнина и 

• завършената повърхнина на вътрешните стени с пълна височина. 

За допълнителна информация виж точка 3.3.5. 
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5.3.6 МСИИ 3C – Еднофамилна къща продължение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прозорец < 50% 

от височината от 

пода до тавана, 

измерва се до 

вътрешната 

преобладаваща 

повърхнина 

(завършената 

повърхност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 24: МСИИ 3C – Жилища Еднофамилна къща първи етаж (Ниво 1) 

МСИИ 3С – Жилища е площта с изключително право на ползване, която не включва площта на вътрешните стени 

и колони, измерена до: 

•      вътрешната преобладаваща повърхнина и 

• завършената повърхнина на вътрешните стени с пълна височина. 

За допълнителна информация виж точка 3.3.5. 

Прозорец  > 50% 
от височината от 
пода до тавана, 
измерва се до 
вътрешната 
преобладаваща 
повърхнина   
(линия на 
остъклението) Балконът се включва, но се посочва 

отделно и се измерва до вътрешния 
периметър на външните 
конструктивни елементи  
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5.3.6 МСИИ 3C – Еднофамилна къща продължение 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 25: МСИИ 3C – Жилища Еднофамилна къща втори етаж (Ниво 2) 

МСИИ 3С – Жилища е площта с изключително право на ползване, която не включва площта на вътрешните стени 

и колони, измерена до: 

•      вътрешната преобладаваща повърхнина и 

• завършената повърхнина на вътрешните стени с пълна височина. 

За допълнителна информация виж точка 3.3.5. 

Прозорец  > 50% 
от височината от 
пода до тавана, 
измерва се до 
вътрешната 
преобладаваща 
повърхнина  
(линия на 
остъклението) 
 Покривната тераса се включва, но се 

посочва отделно и се измерва до 
вътрешния периметър на външните 
конструктивни елементи  
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