ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОЛАЕВО
Наредба №8
за изграждане на общодостъпна среда в населените места
на община Николаево съгласно Наредба № 1 на МТРС.
Глава първа
Общи положения
Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за изграждането
(планиране,проектиране и строителство) на среда в населените места с оглед ползването и
от хора с увреждания.
Чл.2. /1/ Наредбата се прилага при изработване и изменение на градоустройствените
планове и при строителство на нови сгради, благоустройствени и други строежи.
/2/ При преустройство и ремонт на съществуващи сгради наредбата се прилага
когато с решение на Общински съвет се изисква осигуряване на възможност за ползването
им от граждани с увреждания.
Чл.3. /1/ Изграждането на селищната среда с оглед ползването и от граждани с
увреждания се организира от общината.
/2/ Общинската администрация по предложение на клуба на гражданите с
увреждания или други юридически и физически лица изготвя мотивирани предложения до
общинския съвет за изграждане и реконструкция на съществуващата селищна среда и на
отделни сгради и съоръжения в нея, които ще се ползват от граждани с увреждания.
/3/ Предложенията по ал. 2 се внасят в Общинския съвет , съгласно правилника за
работата му и се приемат с решения.
/4/ С решенията по ал.4 могат да се определят:
1. Конкретни сгради и съоръжения, за които трябва да се осигури възможност за
ползването им от граждани с увреждания.
2. Източниците и размерът на финансовото осигуряване за изграждането или
ремонта.
3. Необходимостта
от
извършване
на
изменения
на
действащите
градоустойствени планове с оглед изграждане на селищна среда за ползване от
граждани с увреждания.
4. Отговорността на общинската администрация за изпълнението на решенията.
5. Общият и подобните градоустройствени планове на населените места или на
части от тях, техните изменения и проектите на строежите, които ще се ползват
от гражданите с увреждания се съгласуват от общинския или регионалния
(областен) съюз на гражданите с увреждания.
Чл.4. /1/ В селищната среда се осигурява възможност за придвижване на хората с
увреждания, както следва:
1. По тротоарите, улиците и пешеходните зони, пешеходните пътеки тип “Зебра”, ако
има такива.
2. По стълбите, свързващи улиците (тротоарите) и първите етажи на обществените
сгради: кметства (пощи, банка ДСК), общинска служба за социално подпомагане,
здравен център, автогари, ж.п. гара, училища, детски градини. В паркингите на
населените места за леките автомобили на гражданите с увреждания се осигуряват
най-малко две паркоместа.

Глава втора

Технически изисквания към селищната среда и нейните елементи
Чл.5. Хоризонталните елементи (улиците) се изпълняват със скосяване на бордюрите на
тротоарите до 3 см височина над пътното платно. (Приложение 1)
Чл.6. Стълбите, свързващи различни нива в градската среда трябва в градската среда,
трябва да отговарят на следните изисквания:
/1/ Стълбищните рамена се изграждат с широчина най-малко 150 см и с не по-малка
от три стъпала.
/2/ Стъпалата се предвиждат с широчина не по-малко от 30 см и с височина не поголяма от 15 см.
/3/ Най-малко от едната страна на стълбищното рамо се предвижда парапет с
височина 90 см (приложение 2)
Чл.7. Рампите се изпълняват с наклон 1:20 до 1:12 и широчина не по-малка от 90 см
(приложение 3).

Глава трета
Изисквания към сградите и съоръженията, ползвани от граждани с
увреждания.
Чл.8. В обществените сгради достъп и свободно придвижване на граждани с увреждания
се осигуряват както следва:
1. За сградите без асансьор – в първия етаж.
2. За многоетажни сгради с асансьор – до етажите, предназначени за граждани с
увреждания.
3. Във входовете, фоайетата, коридорите, свързани с обслужване на помещения,
ползвани от гражданите с увреждания.
4. В помещенията с основно предназначение (приемни, чакални, зали специални и др.)
5. В санитарните помещения за посетители
Чл.9. В обектите с производствено, обслужващо и друго предназначение, в който се
предвиждат работни места за граждани с увреждания се осигуряват всички условия за
свободно придвижване за същите до всички елементи за общо ползване.
Чл.10. В жилищните сгради с предвидени в тях жилища за граждани с увреждания се
осигурява достъп до жилищата и елементите за общо ползване, както и до обектите за
обществено обслужване в приземните етажи на тези сгради.

Глава четвърта
Изисквания към елементите на сградите.
Чл.11. Изискванията към комуникативните елементи на жилищните, обществени и
производствени сгради в които се осигурява достъп на инвалиди са посочени в глава
четвърта на наредба №1 на МТРС за изграждане на среда в населените места с оглед
ползваните и от граждани с увреждания, публикувана в ДВ, бр. 7 от 1995 година.

Заключителна разпоредба:
Настоящата наредба търпи промени при евентуални високо мащабни
градоустройствени промени (подлези, надлези, светофарно регулиране на
движението и т.н.)
Наредбата е приета на сесия на Общинския съвет на 13.02.2002 г. с
Решение №169

