
 
                    

   Изх. № 023/03.02.2022 г.  

ДО 

Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

Относно: Указания по прилагане на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изиск-

ванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в 

урбанизираната територия и на сградите и съоръженията 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

С Наредбата за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изиск-

ванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизира-

ната територия и на сградите и съоръженията (обн. ДВ, бр. 42 от 18.05.2021 г.), влязла в сила на 

21.05.2021 г., беше предвиден 45-дневен срок за внасяне на инвестиционни проекти, разработени 

в съответствие с отменената Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддър-

жане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включи-

телно за хората с увреждания (Наредба № 4 от 1.07.2009 г.). Впоследствие, 45 – дневния срок 

на обратното действие на отменената Наредба № 4 от 1.07.2009 г., беше заменен с едного-

дишен с Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. (обн. ДВ, бр. 55 от 02.07.2021 

г.). 

Във връзка с множество сигнали, постъпващи в Камарата на архитектите в България, за 

разнопосочна практика по прилагане на § 7 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на 

Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален 

дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръ-

женията (Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.) от общинските администрации, свързани предимно с 

различно тълкуване на срока на обратното действие на отменената Наредба № 4 от 1.07.2009 г., 

моля в най-кратък срок да издадете указания по прилагането на разпоредбата, с които да 

изясните: 

1. До коя дата инвестиционни проекти, изработени в съответствие с отменената Наредба 

№ 4 от 2009 г., могат да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган и по 

отношение на тях следва да се прилагат разпоредбите на отменената наредба? 

2. Заявителят следва ли да указва пред компетентния орган и по какъв начин, че в про-

изводството по одобряване на инвестиционния проект, желае да се приложат разпо-

редбите на отменената наредба? 
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3. В случай че в срока по § 7 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., заявителят е 

внесъл за одобряване инвестиционен проект, изработен в съответствие с изисквани-

ята на отменената Наредба № 4 от 2009 г., в производството по одобряване на този 

проект кои разпоредби следва да се прилагат – на отменената Наредба № 4 от 2009 

г. или на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.? 

 Моля, указанията Ви да бъдат изпратени до всички общински администрации с копие до 

Камарата на архитектите в България, и да бъдат публикувани на сайта на МРРБ. 

 

  С уважение 

   арх. Владимир Милков 

   Председател на Управителния съвет на 

   Камарата на архитектите в България 
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