Норми за проектиране на обществено-културни клубове
2.A.5. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-КУЛТУРНИ
КЛУБОВЕ

1

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Тези норми се отнасят до проектирането на нови, реконструкция, модернизация и адаптация на съществуващи обществено-културни клубове в населени места до 1000 жители и в жилищни микрорайони от 10 000 до 12 000 жители.
(2) Под обществено-културни клубове в тези норми се разбира интегрираната материално-техническа база (МТБ) на подсистемите "Култура", "Общественополитически организации" и "Младежки дейности" от Единната система за комплексно обществено обслужване (ЕСКОО).
Чл.2. (1) Обществено-културните клубове в населени места до 1000 жители
и в жилищните микрорайони се категоризират, съгласно таблица 1:
Таблица 1
Тип
А
Б
В
Г
Д

Наименование
Обществено-културен клуб
Обществено-културен клуб
Обществено-културен клуб
Микрорайонен общественокултурен клуб
Обществен клуб

Селищна единица
населено място
населено място
населено място
жилищен
микрорайонен
жилищна група

Функционален тип
на населеното място
V-VІІ
V-VІІІ
VІІ, VІІІ

Брой жители
500-1000
200-500
до 200

0, І, ІІ

10000-12000

0, І, ІІ, ІІІ

2000-4000

(2) За жилищни микрорайони с 5000 до 7000 жители се предвижда един обществено-културен клуб за два микрорайона.
Чл.3. Броят на зрителните места в залата на обществено-културнитe клубове в населени места до 1000 жители, които се ползуват и за нуждите на отдиха се
завишава до 20%.
Чл.4. Обществeно-културните клубове се проектират съгласно тези норми
при спазване на действуващите нормативни документи по проектирането, както и
тези по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, противопожарните строително-технически норми и гражданската отбрана.
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Глава втора
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл.5. (1) Обществено-културните клубове участвуват в интегрирането и кооперираното оформяне на обществените центрове на населените места или на
жилищните микрорайони.
(2) При избора на парцел се спазва принципът на интеграция със съществуващата МТБ на ЕСКОО.
(3) Пред входа на сградата се осигурява минимална свободна площ, съгласно таблица 2.
Таблица 2
Селищна единица
Населено място
Населено място
Жилещен микрорайон
Жилищна група

Брой жители
500-1000
200-500
10000-12000
2000-4000

Показател
2
0.8 m /зр.м.
2
30 m
2
0.8 m /зр.м.
2
30 m

Глава трета
ОБЩО-ПЛАНИРОВЪЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл.6. Обществено-културните клубове осигуряват провеждането на следните дейности:
1. в населени места до 200 жители - масова обществено- политическа, клубно-кръжочна дейност и художествена самодейност;
2. в населени места от 200 до 500 жители - масова обществено-политическа, културно-просветна, клубно-кръжочна дейност, кинопрожекции и художествена самодейност;
3. в населени места от 500 до 1000 жители - масова обществено-политическа, културно-просветна, зрително-демонстрационна, клубна (за младежи и възрастни), библиотечна, обредна, кинопрожекции и художествена самодейност;
4. в жилищни микрорайони от 10 000 до 12 000 жители - масова общественополитическа, зрително-демонстрационна, кръжочна, клубна (за младежи и възрастни), библиотечна дейност и някои дейности на движението "Знаме на мира".
Чл.7. При проектиране на обществено-културни клубове се спазват следните основни принципи:
1. максимално се използува съществуващата МТБ за масова, културна, обществено-политическа и младежка дейност;
2. при изграждане на нова МТБ се търси интеграция с други обекти за обществено обслужване (училище, комплексен обслужващ център, универсална зала, библиотека и др.);
3. осигурява се универсалност в използуването на помещенията и функционално-пространствена и строително конструктивна гъвкавост.
Чл.8. Обществено-културните клубове съдържат многофункционална зала,
клубни помещения, библиотека, административни и обслужващи помещения.
Чл.9. Необходимите помещения и площи в обществено-културните клубове
се определят, съгласно приложение №1
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Чл.10. Многофункционалната зала е предназначена за провеждане на масова, обществено-политическа, културно-просветна, лекционна, обредна кинопрожекционна, училищна и др. дейност.
Чл.11. Масовите обществено-политически дейности, организирани в жилищните групи, се извършват в многофункционалната зала на микрорайонния обществено-културен клуб.
Чл.12. (1) Залата се оразмерява при норматив:
1. 100-120 зрителни места на 1000 жители за населени места до 1000 жители;
2. 20 зрителни места на 1000 жители в жилищни микрорайони от 10 000
до 12 000 жители.
(2) Необходимата площ на едно зрително място в залата, включително подиума, е от 1,1 до 1,2 m2.
Чл.13. Залата се предвижда за многофункционално използуване, за трансформиране от една към друга функция чрез опростено в техническо отношение
обзавеждане (подвижни столове, подиум от мобилни монтажни елементи, завеси
за затъмняване на залата и други).
Чл.14. (1) Залата се проектира с равен под.
(2) Площта на подиума е 0,4 от площта на залата.
(3) Височината на подиума се приема от 0,50 до 0,80 m.
Чл.15. Кинокабината с размери 4,00 х 2,50 m се обзавежда с 2 броя малогабаритни кинопрожекционни машини на 35 mm или 16 mm.
Чл.16. В населените места от 200 до 500 жители да се предвиди възможност
за създаване на зала чрез обединяване на клубните и рекреационните площи.
Чл.17. Оразмеряването на клубните помещения се предвижда на базата на
броя на едновременно пребиваващите в тях посетители (възрастни и младежи),
при показател 2 m2 (посетител, съгласно таблица 3).
Чл.18. В населени места до 1000 обитатели, влизащи в обхвата на Постановление №22 на МС от 10. 05. 1982 г., клубът за младежи и дискотеката се оразмеряват за 20 % от перспективния брой на младежите.
Таблица 3
Брой на посетителите на клубните помещения
Селищна единица

Жилищен
микрорайон

Населено място

Брой жители
от 500 до 1000 от 200 до 500
Помещения
1.Обща клубна
бр
35
30
2.Клуб за младежи бр
15
15
3.Дискотека
бр
15

Жилищна група

до 200 10000-12000 4000 3000 2000
25

30
25
50

30

25

20

Чл.19. (1) Едно от .клубните помещения да има пряка връзка с многофункционалната зала, с оглед обединяването им при необходимост.
(2) В клубните помещения се обособяват кътове за разговори, гледане на телевизия, тихи игри, бюфет и други.
(3) Общата клубна функционално се отделя от клуба за младежи, с възможност за обединяване при нужда.
Чл.20. В обществено-културен клуб тип "А" се предвижда стационарен библиотечен пункт без диференциране на площи за възрастни и деца при норматив
за книгоосигуреност 4 тома на жител и площ, оразмерена при 100-120 тома/m2.
Строителна библиотека - Том 2

Сгради и съоръжения

2.A
5
3

ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

2.A
5
4

Чл.21. (1) Ако читалището разкрие библиотечен филиал към микрорайонния обществено-културен клуб (тип "г"), той се организира в едно помещение за
свободен достъп до книжния фонд с обособяване на следните функционално-технологични групи: за възрастни, за деца, за работа с аудиовизуални материали.
(2) Библиотеката се оразмерява при норматив 2 тома на жител и площ, оразмерена при 130 тома/m2.
(3) Съотношението на общия библиотечен фонд за възрастни и деца е 3 : 1.
Чл.22. Входните площи се проектират така, че да осигуряват:
1. възможност за организиране и на някои културни дейности (изложби,
срещи, танци и др.);
2. допълнителна площ за разширяване на залата или клубните помещения;
3. площ за организиране на гардероб.
Чл.23. Фоайето се оразмерява при показател 0,5 m2/зр. място.
Чл.24. Административните помещения в обществено-културните клубове в жилищните структурни единици се използуват от кварталните ръководства на Българската комунистическа партия, Отечествения фронт, Доброволния отряд, АБПФК, БЗНС.
Чл.25. При проектирането на обществено-културните клубове се прилагат
строителни системи, които осигуряват експлоатационна гъвкавост на архитектурното решение и възможност за реконструкция и модернизация.

Глава четвърта
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Чл.26. (1) При реконструкция трябва да се отчита, наличието на съществуващи сгради за културни, клубни и др. дейности, съществуваща комуникация,
озеленяване и др., като се осигури тяхното максимално използуване на базата на
рационални функционално-пространствени и художествени решения.
(2) Изграждането на обществено-културни клубове да се осъществява и чрез:
1. реконструкция, модернизация и адаптация на съществуващи обществени или жилищни сгради.
2. доразвиване чрез доизграждане па самостоятелни или интегрирани композиционни елементи (клуб, библиотека, зала и др.) към съществуващи сгради на читалища, при спазване на Наредба № 9 на МНЗ за хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на дискотеки (ДВ, бр. 79 от 1983 г.).
Чл.27. В жилищните микрорайони се търси децентрализиране на някои от
елементите на обществено-културния клуб чрез интеграция с:
1. училището, по отношение на библиотечните, клубните помещения за
младежи и многофункционалната зала;
2. партерните етажи на колективните жилищни сгради, по отношение на
библиотеката, когато прилаганата строителна система позволява
прегрупиране на площите и помещенията.
Чл.28. В населени места до 1000 жители обекти на реконструкция може да
бъдат съществуващи: читалище, някои къщи с освободени от жилищни функции
помещения и други подобни.
Чл.29. Отклонения на площните показатели в този норматив са допустими
както следва:
а) при ново строителство - до +10%;
б) при реконструкция и адаптация +20%.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тези норми се издават на основание т. 2 от Основните положения за целите, обхвата и управлението на националния комплекс "Строителство", утвърдени с
Постановление № 10 на ЦК на БКП и Министерския съвет от 21 февруари 1974 г. и
в изпълнение на т. 2 на 65-то решение на Министерския съвет от 6 май 1982 година.
§2. Нормите са съгласувани със заинтересованите ведомства и организации.
§3. Изменения, тълкувания и указания по приложение на тези норми се издават от Министерството на строителството и селищното устройство, съгласувано с Комитета за култура.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към чл.9
Помещения и площи в обществено-културни клубове в m2
Типове клубове

Обществено-културен клуб
тип А

Селищна единица
Брой жители
1.Многофункционална зала
• брой места
2

• площ (вкл подиум) м
2.Кинопрожекционна кабина
3.Гримьорна
4.Склад столове
5.Тоалетни (артисти)
6.Обща клубна
7.Клуб за младежи
8.Дискотека
9.Игротека
10.Универсална кръжочна
11.Библиотека (пункт)*
12.Помещение за звукозапис
на самообслужване
13.Административни помещения
14.Бюфет със склад
15.Склад
16.Тоалетни помещения

тип Б

Тип В

Населено място
500-1000

200-500

100-120
120-145
10
15
10

(100)

70
30
30

60
30

30
20-35

20

2х15
15
5
15

15
10
5
10

до 200

Микрорайонен
общественокултурен клуб
Тип Г
жилищен
микрорайон
10000-12000

Обществен клуб (БКП, ДКМС,
ОФ, БЗНС, ДОТ и др)
Тип Д
жилищна група
4000

3000

2000

60

50

40

3х15
15
4
10

2х15
10
4
10

15
10
4
10

200-240
240-290

10
10
50

10-15
5
60
50
100
50
35
150-180*
20

10
5
5

4х15
15
10
30

*Тази площ се предвижда в случаите, когато читалището разкрива библиотечен филиал към микрорайонния обществено-културен клуб.
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