
 1 

 

Информация за хората с намалена подвижност за изградената достъпна 

архитектурна среда в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз 

Александър І” № 1 

 

 

Сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 няма статут на 

единична недвижима културна ценност, но попада в обхвата на територия с културно-

историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност – „Зона на 

исторически развилия се обществен градски център“. Имотът попада в границите на I-

ва защитена зона на археологическия резерват „Антична Сердика и Средновековен 

Средец.“ 

Сградата е построена в периода 1952-1955 г. Състои се от седем блока, 

разделени с дилатационни фуги има сутеренни нива, партер, междинен, основни четири 

етажа, допълнителни три етажа и част от кулата, със застроена площ 6484 кв.м. и общо 

РЗП 45 388 кв.м. 

Сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1 отговаря 

на изискванията на Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на 

населението, включително за хората с увреждания.  

Достъпът на хора с увреждания в сградата на Народното събрание се 

осъществява чрез два обособени достъпни входа, обозначени с международния символ 

за достъпност – вход „Изток” и вход „Ларго” на сградата. 

На паркинга пред сградата са осигурени паркоместа за хора с увреждания, а 

достъпът до сградата откъм източната страна е осигурен посредством преодоляване 

денивелацията на терена до ниво тротоар чрез скосена настилка. 

Достъпен вход „Изток” на сградата осигурява достъпен маршрут за хора с 

увреждания до заседателни зали №№ 1, 3, 4, 126, 130, 132, 134, 142 и конферентна зала 

на партерен и първи етаж, фоайета, бюфет, комуникационни пространства, помещения 

за общо ползване и санитарно-хигиенни и спомагателни помещения. Разликата в нивата 

на сградата са преодолени чрез монтирани четири съоръжения – електрически подемни 

платформи и автоматично отварящи се врати по достъпния маршрут чрез фотоклетка за 

индикация за движение пред вратата, което осигурява улеснен достъп на хора с 

двигателни и зрителни затруднения. Изградените достъпни маршрути от достъпните 

входове към вътрешните пространства на сградата са обозначени със символи за 

достъпност.  

Четирите електрически подемни платформи са монтирани, както следва: 

 

Първата платформа е монтирана отвън по фасадата за влизане през вход 

„Изток”, а втората платформа е от фоайето на входа до ниво партер (междинен за 

сградата) за преодоляване на съществуващите стъпала.  
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    Вход „Изток”                                                     фоайе на Вход „Изток” 

                            (достъпен вход)                                                   (по достъпен маршрут) 

 

Третата платформа е монтирана в северната стълбищна клетка за достъп до 

първи етаж на сградата, а четвъртата платформа е вертикална и осигурява достъп до 

конферентна зала.  

 

 

 

 

 

 

 

 
северната стълбищна клетка              

достъп до първи етаж на сградата 

 
 

 

 

                          
 

       кулоари на конферентна зала  

 

Санитарно-хигиенните помещения за хора с увреждания по достъпния маршрут 

в сградата са обособени на партерен (междинен за сградата), първи и втори етаж.  

 

Вход „Ларго” на сградата осигурява достъпен маршрут за хора с увреждания до 

трибуната за изявления в мраморно фоайе на сградата, до пленарна зала и до 
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комуникационни пространства и помещения за общо ползване чрез монтирана 

електрическа подемна платформа по фасадата на сградата за достъп до партерен етаж. 

Достъпът до пленарна зала на втори етаж на сградата се осъществява чрез два 

асансьора. На таблото за управление в асансьорните кабини са поставени знаци за 

обозначаване на етажа, на който може да се ползва достъпен маршрут и санитарен 

възел. Асансьорите по достъпния маршрут отговарят на изискванията на Наредба № 4. 

По достъпния маршрут откъм вход „Ларго” на втория етаж на сградата са обособени и 

санитарно-хигиенни помещения за хора с увреждания. Достъпът до пленарна зала – 

втори етаж, както и до трети и четвърти етаж е осигурен чрез четири асансьора, 

монтирани в пристройката към пленарна зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достъпът от пристройката към 

вътрешния двор е решен чрез изградена 

рампа отвън на пристройката. 

 
 

Новата пленарна зала в сградата на пл. „Княз Александър І” № 1 е изпълнена в 

съответствие с основните изисквания на строежите съгласно чл. 169 от Закона за 

устройство на територията, вкл. и по т. 4 от ал. 1 на посочената разпоредба – за 

достъпност и безопасност при експлоатация. Спазени са изискванията на Наредба № 4 

от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания, 

като достъпът на хора с увреждания е осигурен през трите централни врати на залата, а 

възможността за участието им в пленарни заседания е осигурена от последния ред на 

банките в пленарна зала чрез предоставяне на подвижен микрофон за изказване от 

място.  

   Поставени са информационни табели на входовете на сградата на Народното 

събрание, пл. „Княз Александър І” № 1 указващи достъпния маршрут за хората с 

увреждания. 
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        Вход „Изток”                                                     Вход „Ларго” 

                   (достъпен вход)                                           (достъпен вход служебен) 

 

 

За улесняване ориентацията на хора със зрителни увреждания за достъпните 

маршрути в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1, са 

изработени брайлови брошури (Пътеводител) и схеми за незрящи, както и информация 

в подходящ шрифт за хора със намалена зрителна способност, съгласно Наредба № 4. 

 

 

     Брайлови брошури (Пътеводител) 

 

Брайловите брошури се съхраняват на вход „Изток” на сградата на Народното 

събрание и се предоставят при необходимост, като осигуряват информационна 

независимост и улесняват свободната ориентация на хората със зрителни проблеми в 

сградата.   


