Коментари по Проект на Наредба за определяне на изискванията за
достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в
урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
публикувани до 18 January 2022 г. 05:57:52 ч.

Коментар 1
Автор: iremairena
Дата: 17 December 2020 г. 17:51:29 ч.
Коментар:

С уважение:
Светослава Иванова, Ирена Христова, Ваня Иванова, Цветина Цекова
гр.Враца

Коментар 2
Автор: iremairena
Дата: 17 December 2020 г. 17:54:17 ч.
Коментар:

Предложения за промяна на:
ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН
ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА
СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

Чл.2, ал.4
За съществуващи елементи на достъпната среда по чл. 53, ал. 2, т. 1 от ЗХУ и по чл. 53, ал. 2, т. 2 от
ЗХУ, оценката за достъпност се извършва и преди техни текущи ремонти с оглед предприемане на
необходимите мерки за спазване на ЗХУ и разработване на програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63,
т. 1 от ЗХУ за постигане на максимално съответствие с изискванията на тази наредба.
Предложение
Чл.2, ал.4 За съществуващи елементи на достъпната среда по чл. 53, ал. 2, т. 1 от ЗХУ и по чл. 53,
ал. 2, т. 2 от ЗХУ, оценката за достъпност се извършва и преди техни основни ремонти,
реконструкция на сгради и при промяна предназначението на помещения, касаещи масов достъп на
външни лица с оглед предприемане на необходимите мерки за спазване на ЗХУ и разработване на
програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 от ЗХУ за постигане на максимално съответствие с
изискванията на тази наредба.
Мотиви:
За текущ ремонт съгласно ЗУТ не се изиска разрешение за строеж и разработване на проекти, на

които да има оценка.
Чл. 151.(1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила
от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.)
Не се изисква разрешение за строеж за:
1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура почл. 64, ал.1, с който
не се променят трасето и техническите характеристики - това е от ЗУТ)
Предложението е за преди извършването на техни основни ремонти и при промяна
предназначението на помещения, касаещи масов достъп на външни лица.
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Чл. 3, ал.5
(5) Проектните решения за достъпност от разделите по ал. 3 и 4 се разработват от проектанти със
съответната правоспособност и при отчитане на специфичните ергономични нужди на хората с
намалена подвижност.
Да се допълни следния текст:
И се съгласуват със становище с поне една от национално представителните организации Съюз на
инвалидите или съюз на слепите или и двете, в зависимост от спецификата на строежа.
Чл.4, ал.3
При оценяване съответствието на инвестиционните проекти на строежите в експертните съвети на
одобряващите администрации и в държавните приемателни комисии за въвеждане в експлоатация
на строежите могат да участват и представители на национално представителните организации на и
за хора с увреждания.
Чл. 4, ал. 3 да се промени така:
(3) При оценяване съответствието на инвестиционните проекти на строежите в експертните съвети
на одобряващите администрации и в държавните приемателни комисии за въвеждане в
експлоатация на строежите в зависимост от спецификата на строежите /касаещи достъпност/ да
участват представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания.
Да се добави нова ал. 4 към чл. 4:
(4) Не се въвеждат в експлоатация строежи, които не отговарят на изискванията за достъпна среда
за населението, включително за хората с увреждания, и изискванията за безопасност на строежите.
В държавните приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на строежите от първа, втора и
трета категория могат да участват представители на национално представителните организации на
хора с увреждания или други организации на хора с увреждания.
При въвеждането в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория, касаещи масов достъп на
външни лица за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация към
заявлението като задължителен документ се прилага положително становище на представители на
национално представителните организации на и за хора с увреждания или други организации за хора

с увреждания, че строежът отговаря на Наредбата за определяне на изискванията за достъпност и
универсален дизайн на елементите на достъпна среда в урбанизираната територия и на сградите и
съоръженията.
Коментар 4
Автор: iremairena
Дата: 17 December 2020 г. 17:56:02 ч.
Коментар:

Други предложения и мотиви:
„Достъпността на средата е част от едно от седемте основни изисквания към строежите по чл. 169,
ал. 1 ЗУТ – „достъпност и безопасна експлоатация“. Въведеният със закона ред за контрол при
проектирането, изграждането и въвеждането на строежите в експлоатация е общ за строежите с
оглед спазване на всички изисквания на закона и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч. на
всички основни изисквания към строежите.“
Както се вижда и от първото обществено обсъждане, най много се набляга на контрола и участие на
представители на НП НПО, така и и на представители от други организации за хора с увреждане,
както проектно ниво, така и във въвеждане в експлоатация, и най вече след като е въведено в
експлоатация даден обект и съоръженията не работят.
Кой ще поеме отговорност.
Много са примерите, след като като не функционират съоръженията и не се поддържат/това се
случва със скъпи съоръжения/ – да стават негодни за използване.
Няма контрол след приемане в експлоатация и че реално има достъпност, никой не осъществява
контрол за неизползваните съоръжения.
За това настояваме да бъдат предприети изменения в ЗУТ и позканоновите му нормативни актове
във връзка с осъществявания контрол върху достъпността на средата, въвеждането на по-строги
мерки при несъответствия и персонална отговорност.
Ако тези промени не се направят в Проекто Наредбата, така и в ЗУТ/ Наредба 2 /2003 г. за
въвеждане в експлотация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове
за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти/ – Новата наредба пак ще бъде заобикаляна
законово и реално няма да има достъпна среда – всичко ще е само на хартия.

