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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
ОТ 20 АВГУСТ 2013 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 20 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
пиротехническите изделия, приета с Постановление № 315 на Министерския съвет от
2009 г. (ДВ, бр. 102 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) Пиротехническите изделия не трябва
да съдържат детониращи взривни вещества,
различни от черен барут или възпламенителен състав, освен пиротехническите изделия
от категории Р1, Р2 и Т2 и фойерверки от
категория 4, които отговарят на следните
условия:
а) детониращото взривно вещество да не
може да бъде лесно извлечено от изделието;
б) за кат ег ори я Р1 п и ро т ех н и ческо т о
изделие да не може да функционира като
детониращо взривно вещество или да е проектирано и произведено така, че самото то
да не инициира вторични взривни вещества;
в) за фойерверки от категория 4 и за пиротехнически изделия от категории Т2 и Р2
изделието да е проектирано и предназначено
да не функционира като детониращо взривно
вещество или ако е проектирано да детонира, е проектирано и произведено така, че
да не може да инициира вторични взривни
вещества.“
§ 2. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая се добавя „и разпоредбите на т. 4,
Приложение № 1 на Директива 2013/29/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара
на пиротехнически изделия (ОВ, L 178 от
28.06.2013 г., стр. 27 – 65)“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
4 юли 2013 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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за изменение и допълнение на Наредбата за
означаване вида на материалите, използвани
в основните части на обувките, приета с Постановление № 112 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 75 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1 т. 7 се изменя така:
„7. „Текс т и л н и мат ериа л и“ са вси ч к и
продукти, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно
наименованията на текстилните влакна и
свързаното с тях етикетиране и маркиране на
текстилните продукти по отношение на техния
влакнест състав и за отмяна на Директива
73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/
ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета (ОВ, L 272 от 18.10.2011 г.).“
2. В § 1а накрая се добавя „и Директива
2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за
адаптиране на някои директиви в областта
на свободното движение на стоки поради
присъединяването на Република Хърватия
(ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2,
чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 3 – „Пиктограми и
текстови означения за частите на обувките“,
се правят следните допълнения:
1. В т. 1, в колона 4 се добавя „HR Gornjište“.
2. В т. 2, в колона 4 се добавя „HR Podstava
i uložna tabanica“.
3. В т. 3, в колона 4 се добавя „HR Potplat
(donjište)“.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 и
чл. 6, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1, в колона 4 се добавя „HR Koža“.
2. В т. 2, в колона 4 се добавя „HR Koža
korigiranog lica“.
3. В т. 3, в колона 4 се добавя „HR Tekstil“.
4. В т. 4, в колона 4 се добавя „HR Drugi
materijali“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2013 г.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 22 АВГУСТ 2013 Г.

за приемане на Наредба по чл. 13, ал. 3 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) за
критериите и реда за определяне на основни
национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба по чл. 13,
ал. 3 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) за критериите и реда за определяне
на основни национални интереси в областта
на сигурността и отбраната по смисъла на
чл. 346 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, приета
с Постановление № 233 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 83 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 49 и 86
от 2010 г. и бр. 12 и 22 от 2011 г.), се отменя.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

НАРЕДБА

по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси
в областта на сигурността и отбраната по
смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и
реда за сключване на договори
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. критериите и редът за определяне наличието на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла
на чл. 346 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС);
2. редът за възлагане изпълнението на
инвестиционни проекти за придобиване и/
или модернизация на въоръжение, техника и
оборудване за нуждите на въоръжените сили
в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП);
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3. условията и редът за ск лючване на
компенсаторни (офсетни) споразумения – в
случаите по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП.
Раздел II
Критерии и ред за определяне наличието на
основни национални интереси в областта
на сигурността и отбраната по смисъла на
чл. 346 ДФЕС
Чл. 2. (1) Основните национални интереси в
областта на сигурността и отбраната на страната са установени в Конституцията, законите
и в Стратегията за национална сигурност на
Република България.
(2) Особената важност на някой от интересите по ал. 1, както и наличието на риск
от неговото застрашаване, е условие за определянето му като интерес по смисъла на
чл. 346 ДФЕС.
Чл. 3. Наличието на особено важен национален интерес по чл. 2, ал. 2 се преценява за
всеки отделен случай по повод необходимост
от сключване на договор с обект по чл. 3,
ал. 2 ЗОП.
Чл. 4. Преценката за особено важен национален интерес по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП
и необходимостта от неговата защита при
сключване на договор с обект по чл. 3, ал. 2
ЗОП се прави въз основа на следните критерии:
1. наличие на връзка между интереса по
чл. 2, ал. 2 и договора;
2. необходимост от предоставяне на класифицирана информация по повод възлагането
на конкретния договор, чието разкриване би
застрашило интереса по чл. 2, ал. 2;
3. невъзможност да се осигури напълно
защитата на интереса по чл. 2, ал. 2 чрез
процедурите по ЗОП.
Чл. 5. (1) Преценката по чл. 4 се извършва
от Министерския съвет по предложение на
възложителя.
(2) Когато възложител установи, че са
налице всички критерии по чл. 4, внася в
Министерския съвет проект на решение с
доклад, в който обосновава наличието на
основен национален интерес по чл. 2, ал. 2
и необходимостта от защитата му.
(3) Докладът по ал. 2 трябва да съдържа
обосновка по всички критерии по чл. 4 и не
може да бъде мотивиран единствено с икономически интереси.
Чл. 6. (1) Преценката за наличието на особено важен национален интерес в случаите
по чл. 346, § 1, буква „б“ ДФЕС се прави от
Министерския съвет въз основа на доклад от
възложителя.
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(2) Докладът по ал. 1 трябва да съдържа
обосновка по критериите, посочени в чл. 4,
т. 1 и 3, както и че предложените мерки няма
да повлияят неблагоприятно върху условията
на конкуренцията във вътрешния пазар на ЕС
относно стоките, които не са предназначени
за строго военни цели.
(3) Докладът по ал. 1 не може да бъде мотивиран единствено с икономически интереси.
Ч л. 7. След п риемане на решение на
Министерския съвет възложителят може да
сключи договор.
Раздел III
Ред за възлагане изпълнението на инвестиционни проекти за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване
за нуждите на въоръжените сили в случаите
по чл. 13, ал. 1, т. 6 ЗОП
Чл. 8. (1) За изпълнението на инвестиционен
проект за придобиване и/или модернизация
на въоръжение, техника и оборудване за
нуждите на въоръжените сили в случаите по
чл. 13, ал. 1, т. 6 ЗОП се сключва договор по
реда на Закона за международните договори
на Република България.
(2) Когато инвестиционният проект, във
връзка с който се сключва договорът по ал. 1,
предвижда инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение,
техника и оборудване на стойност 50 млн. лева
или по-висока, проектът на договора се предлага
от вносителя за разглеждане от Министерския
съвет, при условие че е прието решение от
компетентния орган по чл. 16, т. 7а или по
чл. 22, ал. 2, т. 11а от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
Раздел IV
Условия и ред за сключване на компенсаторни
(офсетни) споразумения в случаите по чл. 13,
ал. 1, т. 2 ЗОП
Чл. 9. (1) Компенсаторни (офсетни) споразумения могат да бъдат сключвани във
връзка с договор по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП, ако
има потребност от изпълнение на дейности,
свързани пряко или непряко с предмета на
договора, които целят запазване и/или развитие на съществуващи или създаване на
нови способности, необходими за защита на
особено важен национален интерес по чл. 2.
(2) Преценката по ал. 1 за наличието на
особено важен национален интерес по чл. 2 се
прави от Министерския съвет въз основа на
доклад от възложителя по договор по чл. 13,
ал. 1, т. 2 ЗОП и от министъра на икономиката и енергетиката.
(3) Компенсаторното (офсетното) споразумение се договаря едновременно или след
сключване на договора по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП.
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Чл. 10. Предмет на компенсаторното (офсетното) споразумение могат да бъдат:
1. съвместно или лицензирано производство;
2. технологичен трансфер;
3. обучение и квалификация;
4. инвестиции и други дейности, пряко или
непряко свързани с предмета на договора.
Чл. 11. (1) Стойността на компенсаторното
(офсетното) споразумение се договаря между
страните.
(2) Предметът, отчитането и приемането на
офсетните проекти, сроковете за изпълнение,
гаранциите за изпълнение, отговорността, офсет получателите и други клаузи се договарят
между страните.
Чл. 12. Възложителят на договор по чл. 13,
ал. 1, т. 2 ЗОП и министърът на икономиката
и енергетиката след решение на Министерския
съвет по чл. 9, ал. 2 изготвят предложение
за основните параметри на компенсаторното
(офсетното) споразумение, което съдържа
проекти и прогнозни срокове за изпълнение и
може да включва възможни офсет получатели.
Чл. 13. (1) Възложителят на договор по
чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП назначава работна група
за провеждане на преговори за сключване на
компенсаторно (офсетно) споразумение.
(2) В работната група се включват представители на Министерството на икономиката
и енергетиката. При необходимост могат да
бъдат включени и представители на други
ведомства и на службите за сигурност.
(3) Работната група по ал. 1 провежда
преговори за определяне клаузите на компенсаторното (офсетното) споразумение на
базата на предложението по чл. 12 и съставя
протокол за дейността си.
Чл. 14. Компенсаторното (офсетното) споразумение съдържа:
1. страни, дата и място на подписване на
споразумението;
2. предмет на компенсаторното (офсетното)
споразумение;
3. стойност на компенсаторното (офсетното)
споразумение;
4. програма, срок и схема за изпълнение
на компенсаторните (офсетните) задължения;
5. отчитане и приемане изпълнението на
компенсаторното (офсетното) задължение;
6. вид и размер на гаранцията за изпълнение
на компенсаторните (офсетните) задължения,
ако такава се договоря;
7. офсет получатели при изпълнение на
компенсаторните (офсетните) задължения;
8. отговорност при неизпълнение на компенсаторното (офсетното) задължение.
Чл. 15. (1) Компенсаторното (офсетното)
споразумение се подписва от възложителя на
договор по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП и от министъра на икономиката и енергетиката, от една
страна, и от изпълнителя, от друга страна.
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(2) Възложителят на договор по чл. 13,
ал. 1, т. 2 ЗОП и министърът на икономиката и енергетиката могат по всяко време да
изискват от изпълнителя и офсет получателя
информация относно изпълнението на компенсаторните (офсетните) задължения, както
и да извършват проверки на финансовата и
търговската документация, удостоверяваща
изпълнението им.
(3) Възложителят и министърът на икономиката и енергетиката информират ежегодно
с доклад Министерския съвет за изпълнението
на договора по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП и на
компенсаторното (офсетното) споразумение.
Чл. 16. (1) Изпълнителят сключва договор
с офсет получателя, когато последният е различен от възложителя на договор по чл. 13,
ал. 1, т. 2 ЗОП и министъра на икономиката и
енергетиката, въз основа на компенсаторното
(офсетното) споразумение.
(2) При поискване изпълнителят предоставя информация относно договора по ал. 1
на възложителя на договор по чл. 13, ал. 1,
т. 2 ЗОП и на министъра на икономиката и
енергетиката.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Възложител“ е лицето, определено като
възложител по смисъла на ЗОП.
2. „Класифицирана информация“ е класифицираната информация по смисъла на Закона
за защита на класифицираната информация.
3. „Компенсаторни (офсетни) споразумения“ са споразуменията по смисъла на т. 11,
§ 1 от допълнителните разпоредби на ЗОП.
4. „Изпълнител по компенсаторно (офсетно)
споразумение“ е изпълнителят на договор,
възложен по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП, който се
задължава да извърши дейности (свързани
пряко или непряко с предмета на договора,
целящи запазване и/или развитие на съществуващи или създаване на нови способности,
необходими за гарантиране на съществени
национални интереси в областта на сигурността и отбраната.
5. „Офсет получател“ е лицето, ползващо се
от изпълнението на компенсаторни (офсетни)
задължения, което може да бъде:
а) български търговец;
б) български институции за наука и образование;
в) българск и бюд жетни у чреж дени я и
организации.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
6590
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
ОТ 22 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, приет с Постановление № 163 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 17 и 54 от
2001 г., бр. 9 и 74 от 2002 г., бр. 32, 59 и 89 от
2005 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 16 и 64 от 2010 г.
и бр. 15 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „чл. 18, ал. 1“ се заменят
с „чл. 22, ал. 1“.
2. В т. 14 след думата „разработва“ се
поставя запетая и се добавя „предоставя на
управителния съвет за утвърждаване“.
§ 2. В чл. 10, ал. 1, т. 3 накрая се добавя
„без право на сделки по разпореждане или
обременяване с тежести на недвижими имоти“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 думите „от петима“ се
заменят с „от трима или петима“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В т. 3 след думата „дирекции“ се поставя
точка и запетая и текстът докрая се заличава.
2. Точки 7 – 9 се изменят така:
„7. осъществява контрол върху дейността
на изпълнителния директор, централната дирекция и районните дирекции, включително
за законосъобразното и целево разходване на
средствата на Българския спортен тотализатор;
8. одобрява по предложение на изпълнителния директор сключването на разпоредителни
сделки с недвижими имоти и приема решения
за сключване на договори, чийто имуществен
интерес надвишава определен от него размер;
9. приема по предложение на изпълнителния
директор решения за сключване на договори
за кредитиране и ги предлага на министъра
на младежта и спорта за одобрение.“
§ 5. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Министърът на младежта и
спорта осъществява общ надзор върху дейността на Българския спортен тотализатор.
Той има право да изисква текуща информация
от управителния съвет и от изпълнителния
директор. При установяване на нарушения
министърът може да издаде предписания
за тяхното отстраняване или да упражни
правомощието си по чл. 15, ал. 1, т. 3, а при
необходимост – да сезира съответните компетентни органи.
(2) Министърът на младежта и спорта
одобрява решенията на управителния съвет
на Българския спортен тотализатор по чл. 16,
т. 9, като може да изиска обосновка относно
необходимостта и размера на кредитирането в
съответствие с установените за това правила.“
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1, т. 2 думите „18 на сто“ се заменят със „17 на сто“.
2. В ал. 2 след думата „спорта“ се поставя
точка и текстът докрая се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Формираната сума от печалбите от
игрите на Българския спортен тотализатор,
които не са потърсени в установените с правилата за съответните игри срокове, се разпределя за осъществяване на дейностите по
Закона за физическото възпитание и спорта
и за стимулиране развитието на Българския
спортен тотализатор. Разпределението се извършва след счетоводното приключване на
всяко тримесечие с решение на управителния
съвет, което предварително се съгласува с
министъра на младежта и спорта.“
4. В ал. 5 думите „ал. 4, т. 3“ се заменят
с „ал. 4“.
§ 7. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „чл. 9, ал. 2“ се заменят с „чл. 14, ал. 2“.
Допълнителни разпоредби
§ 8. Навсякъде в правилника думите „Министерството на физическото възпитание и
спорта“, „Министърът на физическото възпитание и спорта“ и „министъра на физическото
възпитание и спорта“ се заменят съответно
с „Министерството на младежта и спорта“,
„Министърът на младежта и спорта“ и „министъра на младежта и спорта“.
§ 9. На вся к ъде в п ра ви л н и к а д у м и т е
„лотарийни, тото и лото игри“ се заменят с
„традиционна лотария, числови лотарийни
игри, моментна лотария“.
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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РЕШЕНИЕ № 494
ОТ 22 АВГУСТ 2013 Г.

за актуализация на Плана за въвеждане на
наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България,
приет с Решение № 604 на Министерския
съвет от 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация във връзка с § 209,
ал. 5 и 8 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
(ДВ, бр. 105 от 2011 г.)

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема актуализацията на Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно
радиоразпръск ване (DV B-T) в Реп ублика
България, приет с Решение № 604 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 57 от 2012 г.),
съгласно приложението.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
План за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в
Република България
I. Общ преглед на състоянието, въвеждането и
развитието на наземното цифрово телевизионно
радиоразпръскване (DVB-T)
I.1. Регионална конференция по радиосъобщения – Женева, май 2006 г.
На втората заключителна сесия на Регионалната радиоконференция на Международния съюз
по далекосъобщения за планиране на наземно
цифрово радио- и телевизионно радиоразпръскване, състояла се през 2006 г. в Женева, се подписа
Регионалното споразумение Женева 2006 г. С
него се утвърди План Женева – 06 за въвеждане на наземно цифрово радио- и телевизионно
радиоразпръскване в честотните обхвати 174-230
MHz и 470-862 MHz, състоящ се от цифров и
аналогов план за разпределение на честотите.
План Женева – 06 представлява основа на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване.
Зак лючителните актове на Региона лната
радиоконференция за планиране на службите за
цифрово наземно радио- и телевизионно радиоразпръскване са утвърдени с Решение № 534 от 6
август 2007 г. на Министерския съвет, в сила от
17 юни 2007 г. Разпоредбите на споразумението
влизат в сила от 17 юни 2006 г., когато започва и
преходният период, в който може да се излъчва
както аналогова, така и цифрова телевизия. За
регистрираните в аналоговия план честотни
назначения за телевизионно радиоразпръскване
е предвидена защита в рамките на преходния
период с оглед осъществяването на плавно въвеждане на наземното цифрово телевизионно
радиоразпръскване. Преходният период приключва на 17 юни 2015 г., след което ще остане
действащ само цифровият план, а аналоговите
назначения за телевизионно радиоразпръскване
остават незащитени.
I.2. Политика на Европейския съюз (EС)
Институциите на EС – Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия, провеждат целенасочена политика
за повсеместно въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване в държавите
членки още от 90-те години до сега, включително
чрез приемане на редица актове в тази област,
както и Стратегията на ЕС „Европа 2020“ като
стратегически документ.
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В Съобщение COM(2005)2041 и резолюция 2 на
Европейския парламент от 16.11.2005 г. се препоръчва държавите – членки на Европейския съюз,
да осъществят до началото на 2012 г. окончателното спиране на наземната аналогова телевизия.
1
С ъобщение на Европейската ком иси я
COM(2005)204 към Съвета, Европейския парламент,
Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите.
2
Резолюция на Европейския парламент от
16.11.2005 г. относно ускоряването на прехода към
наземно цифрово радиоразпръскване.
В заключения на Съвета на ЕС от декември
2005 г. относно ускоряване на прехода от наземно
аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване държавите членки се приканват
да приключат този процес до 31 декември 2012 г.
През 2007 г. в своя резолюция 3 от 13.11.2007 г.
Европейският парламент поддържа становището,
че успешното преминаване в най-кратки срокове от наземно аналогово към наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване трябва да е
приоритет, и изразява безпокойството си във
връзка с възможното закъснение по отношение
спазването на крайния срок – 2012 г.
Със Съобщение COM(2009)586 окончателен 4
държавите членки, които още не са приключили
цифровия преход, се приканват да потвърдят
поетия ангажимент за ефективно изключване
на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване, като приемат предложения краен
срок за Европейския съюз – 1 януари 2012 г., и
предприемат необходимите подготвителни мерки.
Съгласно Препоръка 2009/848/ЕО5 държавите
членки следва да предприемат всички необходими
технически мерки, за да се гарантира, че всички
услуги за наземно телевизионно радиоразпръскване ще се предлагат чрез цифрова технология
на предаване и ще прекратят използването на
аналогова технология на предаване на тяхната
територия до 1 януари 2012 г.
В COM(2010) 471 окончателен 6 се предвижда до 1 януари 2013 г. държавите членки да
предоставят радиочестотния обхват 800 MHz
(радиочестотната лента 790-862 MHz) за електронни съобщителни услуги в съответствие с
хармонизираните технически условия, установени съгласно Решение № 676/2002/ЕО 7 и поспециално в съответствие с разпоредбите на
Решение 2010/267/ЕС В 8 тези държави членки,
в които изключителни национални или местни
условия биха попречили на използването на
тази честотна лента, Европейската комисия
може да разреши специфични дерогации до
2015 г. В съответствие с Решение 243/2012/ЕС
за първата програма за политика в областта на
радиочестотния спектър Република България
ще продължи да използва своя радиочестотен
спектър за целите на обществения ред, обществената сигурност и отбраната, докато системите,
съществуващи във въпросната радиочестотна
лента, излязат от експлоатация. Това се дължи
на усилията, които положи българската държава
при изготвянето на документа.
От своя страна Европейският институт по
стандартизация в далекосъобщенията (ETSI)
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и Европейският съюз по радиоразпръскване
(EBU) са публикували голям брой документи
(стандарти, спецификации, препоръки и др.)
по отношение на параметрите и начините за
използване на апаратните и програмните технически средства за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване.
3
Резолюция на Европейския парламент от
13.11.2007 г. относно оперативна съвместимост на
услугите на интерактивната цифрова телевизия
(2007/2152 (INI).
4
С ъобщение на Европейската ком иси я
COM(2009)586 окончателен до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – „Да
превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж“.
5
Препоръка на Европейската комисия 2009/848/
ЕО от 28 октомври 2009 г. за улесняване на освобождаването на цифровия дивидент в Европейския
съюз.
6
COM(2010) 471 окончателен – предложение за
решение на Европейския парламент и на Съвета за
формулиране на първата програма за политиката
в областта на радиочестотния спектър.
II. Наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в държавите – членки на ЕС
В Европа процесът на цифровизация на наземното телевизионно радиоразпръскване стартира
още през 1998 г. и следва различен ход в отделните страни. В някои държави преходът протича
стъпаловидно, като например в Швеция е имало
5 фази между 2005 г. и 2007 г. или във Великобритания – 14 заключителни фази от 2008 г. до
2012 г. в различните региони. В други случаи
цялата страна преминава към наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване наведнъж, като
примери за това са Финландия през септември
2007 г. или Словения през декември 2010 г.
Към края на 2011 г. в 17 държави – членки
на ЕС, преходът към наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е приключил и
всички аналогови предаватели са изключени.
Преходът е факт също така в Швейцария, Хърватия и Норвегия, които не са членки на ЕС. В
други седем страни – Унгария, Ирландия, Литва, Португалия, Словакия и Великобритания,
напредъкът е значителен и се очаква преходът
да приключи през текущата 2012 г.
7
Решение № 676/2002/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно регулаторната
рамка за политиката на Европейската общност
в областта на радиочестотния спектър.
8
Решение 2010/267/ЕС на Европейската комисия относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента
790-862 MHz за наземни системи, позволяващи
предоставяне на електронни съобщителни услуги
в Европейския съюз.
От държавите – членк и на ЕС, по-късни
дати за преустановяване на наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване са заложили:
България (от 1 септември 2013 г.), Гърция (2013 г.),
Полша (2013 г.) и Румъния (2015 г.).
Съседните на България страни са планирали
следните дати за изключване на аналоговите телевизионни радиопредаватели: Сърбия – 2012 г.,
Румъния – 2015 г. (възможно е да се смени с

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

2013 г.), Гърция – 2013 г., Македония – 2013 г.,
Турция – 2014 г. (датата е записана в закона за
медиите от 2011 г.).
Развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в европейските държави
се осъществява по няколко успешни сценария в
съответствие с три основни типа пазарни условия:
√ пазари със силно проникване на аналогова
кабелна телевизия – Бенелюкс, Германия, Австрия, скандинавските страни;
√ пазари със силно развитие на наземно
аналогово телевизионно радиоразпръскване – Великобритания, Гърция, Португалия;
√ пазари със силно развитие на наземно
аналогово телевизионно радиоразпръскване и
предлагане на платена наземна аналогова телевизия – Франция, Испания, Италия.
Развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в отделните държави – членки на ЕС, към началото на 2012 г. е
представено в приложение № 1.
III. Цели на прехода и въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T). Цел на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
(DVB-T) в Република България (План 2012)
III.1. Цели на прехода и въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване
Главна цел при въвеждането на наземното
цифрово телевизионно радиоразпръскване е ефективно и ефикасно използване на радиочестотния
спектър, осигуряване на по-добро качество и
програмно разнообразие, както и предоставяне
на допълнителни услуги за потребителите.
Преходът от наземна аналогова към наземна
цифрова телевизия има и няколко допълнителни цели:
√ да осигури свободен достъп до цифровите
версии на обществените и търговските доставчици на аудио-визуални медийни услуги;
√ да запази тези зрители, които и в момента
приемат наземно телевизионен сигнал;
√ да бъдат информирани семействата (домак инст вата) в Реп ублика Бъ лгари я, за да
имат възможност за техническа подготовка за
прехода към наземно цифрово телевизионно
ра диоразп ръск ване и п реустановяването на
наземното аналогово телевизионно излъчване.
Приемането на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване, както и аналоговото наземно
телевизионно радиоразпръскване, е алтернатива
на приемането от спътникови и кабелни мрежи
по следните показатели:
– цена – програмите, излъчвани от предаватели за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, трябва да са свободни (некриптирани)
и съответно безплатни за приемане от зрителите;
в случай че има криптирани програми, то в рамките на Първия етап техният брой да е ограничен;
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– атрактивност на програмите – препоръчва
се от европейските държави, преминали вече
към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване; възможен подход е в националните
програми да се предават и местни програми;
– допълнителни услуги – по този параметър
наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване трудно се конкурира с цифровите кабелни
мрежи и IPTV, особено при цифровизиране на
кабелните мрежи;
– мобилно приемане и портативно приемане
в сгради – сферата, в която наземната телевизия
е без конкуренция.
Конкретните задачи на прехода са:
√ своевременно информиране на населението с ясна и ефективна кампания относно предимствата на наземното цифрово телевизионно
радиоразпръскване спрямо аналоговото наземно
телевизионно радиоразпръскване и начините за
приемането му;
√ осигуряване на достъп на населението до
програми, разпространявани чрез наземното
цифрово телевизионно радиоразпръскване;
√ освобождаване на заетия за нуждите на Министерството на отбраната спектър в зависимост
от осигуряване на финансов ресурс в рамките
на бюджета на Министерството на отбрана за
съответната година;
√ осигуряване на възможност за снабдяване
на населението с крайни декодиращи устройства.
III.2. Цел на План 2012
Основната цел на План 2012 е да осигури
предвидим и плавен преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване, като от 1 септември 2013 г.
България преминава изцяло към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, което
ще осигури постигането на целите на прехода
по III.1, към момента на преустановяване на
наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване. Посочени са основните фактори,
които биха осигурили прехода, включително
необходимостта от осигуряване на свободен
радиочестотен спектър, чрез хармонизирането
му и в съответствие с Европейските документи,
посочени в І.2 от този план.
Планът включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване, както и мерки
за подпомагане на социално слаби лица и семейства (лица със специални социални нужди)
за осиг у ряване на устройства, позвол яващи
достъп до радио- и телевизионни програми. В
плана се предвиждат действия за ефективно и
навременно информиране на населението относно
въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, заменящо наземната
аналогова телевизия.
ІV. Състояние на ограничения ресурс – радиочестотен спектър, предназначен за нуждите
на наземното телевизионно радиоразпръскване
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ІV.1. Наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване
За нуждите на съществуващите мрежи за
наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване в настоящия момент се използват честоти
в III VHF (174-230 MHz, т.е. 7 телевизионни канала с широчина на лентата 8 MHz), IV (470-574
MHz, т.е. 13 телевизионни канала с широчина
на лентата 8 MHz) и V (574-862 MHz, т.е. 36
телевизионни канала с широчина на лентата 8
MHz) UHF телевизионни обхвати.
За изграждане на мрежата на Българската
национална телевизия са направени 668 честотни
назначения, от които 78 в ІV и V телевизионни
обхвата за БНТ 1 и 15 честотни назначения в
ІV и V телевизионни обхвата за регионални
програми. За изграждане на мрежата на „БТВ
Медиа Груп“ – ЕАД, са направени 672 честотни
назначения, от които 664 в ІV и V телевизионни
обхвата. За изграждане на мрежата на „Нова Броудкастинг Груп“ – АД, са направени 215 честотни
назначения в ІV и V телевизионни обхвата. За
изграждане на мрежи за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване с местно покритие
са направени 118 честотни назначения, от които
117 в ІV и V телевизионни обхвата.
От възможните общо 49 телевизионни канала в
IV и V UHF телевизионни обхвата 26 са заети от
Министерството на отбраната, а именно канали
22, 23, 25, 36 – 38, 43 – 47, 53 – 56, 58 – 63, 65 – 69.
Част от тези 26 телевизионни канала могат да
се използват за определени населени места след
съгласуване с Министерството на отбраната.
ІV.2. Наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
Съгласно План Женева 2006 г. за нуждите
на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване се използват честоти в III, IV и V
телевизионни обхвата.
За Република България е осигурен радиочестотен ресурс с възможност за изграждане
на 10 мрежи за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване с национално покритие, 31
мрежи с регионално покритие и 26 мрежи с регионално покритие за територията на градовете
София, Пловдив и Варна.
Необходимо е да се подчертае, че радиочестотният спектър за наземно аналогово и за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване е един
и същ, поради което произтичат и трудностите при
стартиране на наземното цифрово телевизионно
радиоразпръскване, докато все още не е преустановено аналоговото излъчване. За условията
в България този проблем е съществено изразен.
Предвид проблемите с освобождаването на
част от необходимия радиочестотен спектър от
страна на Министерството на отбраната и с оглед
разпоредбата на § 209, ал. 10 от ПЗР на ЗИД на
ЗЕС за издаване на разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за още една електронна
съобщителна мрежа за наземно цифрово телеви-
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зионно радиоразпръскване с национален обхват,
реализирането на мрежи за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване с регионален
обхват към момента е необосновано от гледна
точка на наличния радиочестотен спектър.
В допълнение към горното, поради определянето на радиочестотната лента 790-862 MHz
(обхват 800 MHz) за цифров дивидент и бъдещото
използване на тази лента в съответствие с хармонизираните технически условия, установени
с Решение 2010/267/ЕС, една част от мрежите, с
национално и регионално покритие, за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване, за
които първоначално в План Женева – 06 са
защитени радиочестотни назначения, няма да
могат да се реализират.
V. Извършени действия от Република България до момента (2008 – 2011 г.)
V.1. Нормативна уредба. Закон за електронните
съобщения и Закон за радиото и телевизията
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
(ЗИД на ЗРТ) (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС) (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2009 г.) се създадоха условия за
реално стартиране на процеса за преминаване
от наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване към наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване.
V.2. План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република
България – 2008 г. (План/2008)
План/2008 е приет с решение по т. 24 от
Протокол № 5 от заседанието на Министерския
съвет на 31 януари 2008 г. План/2008 е изменен
и допълнен с решение по т. 35 от Протокол № 11
от заседанието на Министерския съвет на 19
март 2009 г. и с решение по т. 13 от Протокол
№ 51 от заседанието на Министерския съвет на
30 декември 2009 г.
В План/2008 са подробно описани както
политиката и док у ментите на Европейск и я
съюз в областта на въвеждането и развитието
на цифровата телевизия, така и състоянието
на прехода в отделните държави – членки на
ЕС, към момента на изготвянето и приемането
му. Посочени са предимствата на цифровата
тех нолог и я п ред ана логово т о телевизионно
радиоразпръскване. Описано е състоянието на
ограничения ресурс – радиочестотен спектър в
Република България към 2008 г.
В План/2008 са уредени основни принципи,
въз основа на които следва да се осъществи преходът, поставени са стратегическите основи за
изграждане на DVB-T мрежите, план-графикът за
стартиране на цифровото излъчване на програмите
на „островен“ принцип, изключването на аналоговите предаватели и срокът за преустановяване
на аналоговото излъчване – 31 декември 2012 г.
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С оглед осигуряване на условия за достъп до
услугите на лица със слухови и зрителни увреждания през 2008 г. Комисията за регулиране на
съобщенията прие Правила за реда за осигуряване
на достъп до електронни съобщителни услуги
чрез мрежите за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за
лица със слухови и зрителни увреждания, чрез
тези мрежи (приети с Решение на КРС № 2102
от 8 октомври 2008 г., обн., ДВ, бр. 96 от 2008 г.).
V.3. Извършени действия
В изпълнение на законовите задължения и
в съответствие със законовите разпоредби и
предвиденото в План/2008 през 2009 г. и 2010 г.
са организирани, проведени и приключени три
конкурсни процедури. Вследствие на тях са издадени три разрешения за ползване на радиочестотен спектър за общо шест мрежи с национален
обхват – две мрежи за радиоразпръскване на
програми на търговски телевизионни оператори
и една мрежа за радиоразпръскване на програми
на обществени радио- и телевизионни оператори
по първата фаза съгласно План/2008, както и
три мрежи за радиоразпръскване на програми
на търговски телевизионни оператори по втората
фаза съгласно План/2008.
За предприятието на трите мрежи по втората
фаза на План/2008 правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър, както и задълженията,
произтичащи от ползването му, възникват след
освобождаването на същия от предприятията,
осъществяващи наземно аналогово телевизионно
радиоразпръскване с национално покритие.
В съответствие с поетите в хода на конкурсните процедури от предприятията ангажименти
в издадените разрешения бяха заложени етапите
и сроковете за изграждане на мрежите, така
както са описани в План/2008.
Към момента е в ход изграждането на трите
мрежи за наземно цифрово телевизионно радио
разпръскване по първата фаза на План/2008.
Условия за стартиране на втората фаза от прехода са успешното приключване на първата и
освобождаването на радиочестотния спектър,
предоставен на предприятия за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване, и заетият
радиочестотен спектър от Министерството на
отбраната. Освобождаването на заетия за нуждите
на Министерството на отбраната радиочестотен
спектър е в пряка зависимост от осигуряване
на финансов ресу рс в рамк ите на бюд жета
на министерството за съответната година, в
съответствие с графика за освобождаване на
телевизионните канали за нуждите на DVB-Т и
според развитието на икономическите процеси
в Република България. Изпълнението на тази
конкретна задача на прехода е заложено и в
други стратегически документи, като проекта
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на Национална програма „Цифрова България
2015“, където освобождаването на радиочестотен
спектър е включено сред приоритетите.
V.4. Практически затруднения и предприети
мерки
Предвид ограничения наличен свободен ресурс – радиочестотен спектър, и необходимостта
от осигуряване на алтернативен ресурс, свързан
с периода на т.нар. „симулкаст“, както и във
връзка с разрешаването на други практически
проблеми, възникнали в хода на прехода, беше
създадена междуведомствена работна група за
преразглеж дане на План/2008 и относимата
нормативна уредба, уреждаща прехода.
Междувременно във връзка с транспониране
на последните изменения на регулаторната рамка
за електронни съобщения на ЕС бе подготвен,
приет и обнародван ЗИД на ЗЕС (изм., ДВ,
бр. 44 от 2012 г.). В закона залегнаха разпоредби, включително крайна дата за изключване на
аналоговата телевизия и срок за разработване и
приемане от Министерския съвет на настоящия
план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република
България, който включва етапите, сроковете и
условията за въвеждане на наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване (DVB-T). Тези
стъпки са елемент от последователната политика на Република България, които са част и
от проекта на Национална програма „Цифрова
България 2015“.
VI. Етапи, срокове и условия за въвеждане
на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)
VI.1. Етапи и срокове за извършване на прехода
ПЪРВИ ЕТАП
А. Мрежи за радиоразпръскване на
програми на търговски телевизионни
оператори с национа лен обх ват по § 5а,
а л. 1 о т ПЗР на ЗЕС
• Към 1 март 2013 г. (началото на периода
на едновременното излъчване) осигуряване на
покритие на 95 % от населението на Република
България за едната от мрежите за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни
оператори с национален обхват.
Другата мрежа по § 5а, ал. 1 от ПЗР на
ЗЕС осигурява покритие на най-малко 85 % от
населението на Република България към 1 септември 2013 г.
Б. Мреж а за ра д иора зп р ъ ск ва не на
програми на обществени оператори с
на ц иона лен обх ват по § 89 о т ПЗР к ъм
ЗИ Д на ЗР Т
• Към 1 март 2013 г. (началото на периода
на едновременното излъчване) осигуряване на
покритие на 95 % от населението на Република
България.
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ВТОРИ ЕТАП
А. Мрежи за радиоразпръскване на
програми на търговски телевизионни
операт ори с на ц иона лен обх ват по §5а,
а л. 2 о т ПЗР на ЗЕС
Съгласно разрешението, издадено на предприятието, за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване, с отлагателно условие, правото
на ползване на този индивидуално определен ограничен ресурс, както и задълженията, произтичащи
от ползването му, възникват след освобождаването
на същия от предприятията, осъществяващи наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване,
и Министерството на отбраната.
• До 9 месеца от датата на възникване на
правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
осигуряване на покритие на 65 % от населението
на Република България.
• До 18 месеца от датата на възникване на
правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
осигуряване на покритие на 85 % от населението
на Република България.
Б. Мреж а за ра д иора зп р ъ ск ва не на
програми на търговски телевизионни
о п е р а т о р и с н а ц и о н а л е н о б х в а т п о § 2 0 9,
а л. 10 о т ПЗР н а ЗИ Д н а ЗЕС
С цел да се стимулира конкуренцията и да
се предостави възможност за включване на нов
участник в процеса на цифровизация на телевизионния ефир по реда на Закона за електронните
съобщения се открива конкурсна процедура за
избор на предприятие, на което да се издаде разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват.
• Правото за ползване на индивид уа лно
определения ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, както и задълженията, произтичащи от
ползването му, възникват след освобождаването
на ресурса.
• До 9 месеца от датата на възникване на
правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
осигуряване на покритие на 65 % от населението
на Република България.
• До 18 месеца от датата на възникване на
правото за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
осигуряване на покритие на 85 % от населението
на Република България.
Правото за ползване на индивидуално определени я ог рани чен ресу рс въ зник ва след
освобождаването на заетия за нуждите на Министерството на отбраната спектър, което е в
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пряка зависимост от осигуряване на финансов
ресурс в рамките на бюджета на Министерството
на отбрана за съответната година.
В приложение № 2 към плана е посочен
предвиденият радиочестотен спектър за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване, който
следва да бъде усвоен през двата етапа на прехода.
VI.2. Условия за извършване на прехода. Взаимоотношения между доставчиците на медийни
услуги и предприятията, осъществяващи наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване
Предвид наличния свободен радиочестотен
спектър планираният втори етап на прехода
може да бъде осъществен, когато бъде освободен радиочестотният спектър, предоставен на
предприятия за наземно аналогово телевизионно
радиоразпръскване с национално покритие. В
тази връзка в първия етап на прехода на предприятието, получило разрешение за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – рад иочес т о т ен спек т ър, за ос ъщес т вя ва не на
електронни съобщения чрез мрежи за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръск ване с
национален обхват е наложено „must-carry“ задължение за радиоразпръскване на програмите
на тези предприятия. В Закона за радиото и
телевизията (§ 37 и § 37а от ПЗР към ЗИД на
ЗРТ) са посочени условията, на които следва
да отговарят телевизионните програми, за да
имат право на задължително разпространение
чрез мрежите за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване с национален обхват. След
разглеж дане на фактическите обстоятелства
компетентният орган в областта на медийните
услуги съгласно ЗРТ – Съветът за електронни
медии, е постановил, че доставчиците на линейни
аудио-визуални медийни услуги и създаваните
от тях телевизионни програми, за които законът
предвижда задължително разпространение през
първия етап, са, както следва:
1. „БТ В Мед иа Гру п“ – Е А Д – п рог рама
„Б ТВ“ по § 37 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
2. „Нова Броудкастинг Груп“ – АД – програма „Нова телевизия“ по § 37 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
3. „БТВ Медиа Груп“ – ЕАД – програма „bTV
Action“ по § 37 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
4. „ТВ Седем“ – ЕАД – програма „TV 7“ по
§ 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
5. „България Он Ер“ – програма „Bulgaria On
Air“ по § 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на ЗРТ;
6. „Дарик Радио“ – АД – програма „Дарик
Радио и Телевизия (DRT)“ по § 37а, ал. 1 ПЗР
ЗИД на ЗРТ;
7. „Балкан Българска Телевизия“ – ЕАД – програма „News 7“ по § 37а, ал. 1 ПЗР ЗИД на ЗРТ.
По силата на § 37а, ал. 2 от ПЗР ЗИД на
ЗРТ по отношение на доставчиците на линейни
медийни услуги „БТВ Медиа Груп“ – ЕАД, и
„Нова Броудкастинг Груп“ – АД, се предвижда
задължение за предприятието, получило разре-
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шение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват в изпълнение
на първия етап на прехода да разпространява
задължително още по две програми на доставчик.
Програмите, лицензирани по реда на ЗРТ, се
разпространяват въз основа на договор между
доставчика на линейната медийна усл у га и
предприятието, което притежава разрешение
за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез две
електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване с национален обхват,
съгласно Първия етап от Плана за въвеждане
на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България. В случай че
доставчикът, създаващ телевизионна програма,
задължителна за разпространение по закон, и
предприятието не постигнат съгласие за условията на разпространение на програмата, всяка
от страните има право да поиска определяне на
тези условия от компетентните органи – Съвета
за електронни медии (СЕМ), Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно действащото
законодателство.
Цената за разпространението на една телевизионна програма чрез наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване е по-ниска от тази,
заплащана за наземно аналогово телевизионно
радиоразпръскване на същата програма. Това
произтича от технологията на наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване, която използва
по-ефективно ограничения ресурс – радиочестотен спектър, като позволява на една честота да
се разпространяват няколко програми. Цената
за разпространение се определя въз основа на
свободно търговско договаряне. В случай на
евентуално възникнали спорове относно цената
за разпространение компетентният орган съгласно действащото законодателство определя
цена за разпространение, като взема предвид
принципите за разходоориентираност. Особено
важно за успешната реализация на плана е да
се спазва принципът на равно и справедливо
третиране на телевизионните оператори при
запазване на ефективната конкуренция между
тях. Програмите на телевизионните оператори,
разпространявани от предприятието, получило
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване,
могат да се разпространяват едновременно и
в непроменен вид, чрез кабел, сателит и/или
друга технологична платформа, при запазване
на условията, приложими за разпространението
им, включително по отношение на позициониране и уговореното за разпространението им
възнаграждение.
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Съгласно преходните и заключителните разпоредби от ЗЕС предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронни съобщителни мрежи за наземно
цифрово радиоразпръскване, разпространяващо
обществените програми на Българското национално радио и Българската национална телевизия,
се задължава да осигури разпространението на
тези програми въз основа на договори при цени,
покриващи необходимите разходи за тази дейност,
при печалба, която би получило несвързано лице
при упражняване на същата дейност.
При непостигане на съгласие за цените между
предприятието, което ще разпространява обществените радио- и телевизионни оператори,
и Българското национално радио и Българската
национална телевизия цените се определят от
Комисията за регулиране на съобщенията.
В съответствие със ЗРТ основните принципи,
които спазва всяко предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения, за
предоставяне чрез мрежи за наземно цифрово
радиоразпръскване, като осигурява достъп за
разпространение на радио- и/или телевизионни
програми, са:
1. обективност;
2. справедливост;
3. недискриминация;
4. равнопоставеност.
VI.3. Едновременно телевизионно радиоразпръскване – наземно аналогово и наземно цифрово – симулкаст (simulcast)
Цел и на п ровеж да не на фа за на ед новре менно телевизионно радиоразпръскване
(с и м у л к а с т):
Фазата на едновременното телевизионно
радиоразпръскване (симулкаст) ще предостави
достатъчно време на всички потребители да
се запознаят с условията за достъп до наземно
(ефирно) цифрово телевизионно радиоразпръскване, както и да предприемат мерки за осигуряване
на приемането на цифровия сигнал.
Едновременното излъчване започва след
осигуряване на 95 % покритие на населението
от търговската и обществената мрежа по Първия етап.
Периодът на съвместна работа на предавателите за наземно аналогово и наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване се ограничава
до осем, но не по-малко от три месеца. След изтичането на този срок предавателите за наземно
аналогово телевизионно радиоразпръскване в
обхвата на териториално покритие на „острова“ се изключват. Периодът за едновременното
наземно аналогово и цифрово телевизионно
радиоразпръскване започва от 1 март 2013 г.
едновременно във всички „острови“. Графикът
за спиране на аналоговите предаватели ще бъде
изготвен от Органа по цифровата телевизия по
предложение на Комисията за регулиране на
съобщенията. Изключването на аналоговите
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предаватели се извършва след осигуряване на
95 % покритие по население от едната търговска
и обществената мрежа по Първия етап.
Контролни измервания на покритието по
население на мреж ите за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване се извършва
от Комисията за регулиране на съобщенията,
с оглед оценка на съответствието на действителното покритие, с теоретично определеното
със специализиран софтуер за планиране. Измерванията се извършват със сертифицирана и
калибрирана измервателна апаратура и в съответствие с приложимите стандарти и препоръки
в областта на цифровата телевизия. Резултатите
от измерванията се изпращат на Органа по
цифровата телевизия.
Представители на заинтересованите страни
от Първия етап на прехода могат да присъстват
на контролните измервания. За тази цел Комисията за регулиране на съобщенията изпраща на
заинтересованите страни (доставчици на аудиовизуални медийни услуги и предприятията от
Първия етап) уведомление за графика (по дати
и часове) и местата, където ще бъдат извършвани измерванията на покритието. Съставя се
нарочен протокол за извършените контролни
измервания, който се подписва от присъстващите заинтересовани страни. Отсъствието на
поканена заинтересована страна или отказът на
присъстваща заинтересована страна да подпише протокола по предходното изречение няма
отношение към резултатите, констатирани от
Комисията за регулиране на съобщенията от
контролните измервания.
Доставчиците на търговски медийни услуги,
създаващи телевизионни програми, задължителни за разпространение, предоставят програмите
си на предприятието, осъществяващо наземното
цифрово телевизионно радиоразпръскване, чрез
търговски мрежи от Първия етап и сключват
договор с него, както следва:
√ за програмите по § 37 и § 37а, ал. 1 от ПЗР
на ЗИД на ЗРТ, които се разпространяват чрез
наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване, като договорите се подписват не по-късно
от 31 януари 2013 г.;
√ за програмите по § 37а, ал. 2 от ПЗР на
ЗИД на ЗРТ договори между доставчиците на
медийни услуги и предприятието се подписват
до 30 юни 2013 г.
В случай че в срока до 31 януари 2013 г. договори не бъдат подписани и програмите по § 37
и § 37а, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ не бъдат
предоставени до 1 март 2013 г., спорът може да
бъде отнесен за разрешаване към компетентния
орган от всяка една от страните.
В случай че в срока до 30 юни 2013 г. договори
не бъдат подписани и програмите по § 37а, ал. 2
от ПЗР на ЗИД на ЗРТ не бъдат предоставени за
разпространение, предприятието, осъществяващо
наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, чрез търговски мрежи от първия етап,
се задължава да запази възможност за разпространение на програмите по § 37а, ал. 2 от ПЗР
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на ЗИД на ЗРТ до 1 септември 2013 г. В срока
по предходното изречение съответните доставчици на медийни услуги информират писмено
предприятието от Първия етап за намеренията
си в какъв срок ще предоставят програмите за
разпространение. В случай че в определения срок
не бъдат подписани договори и доставчиците на
медийните услуги не предоставят програмите
си, предприятието има право да сключи договори с други медийни доставчици, различни
от посочените по-горе, за разпространение на
програмите им. Посоченото не е пречка да се
договаря разпространение на допълнителни телевизионни програми и след 1 септември 2013 г.
при наличие на техническа възможност.
Обществените доставчици на медийни услуги,
създаващи радио- и телевизионни програми,
задължителни за разпространение, предоставят
програмите си на предприятието, разпространяващо обществените наземни цифрови телевизионни програми, и сключват договор с него,
както следва:
√ за програмите по § 35, ал. 1 и 2 от ПЗР
на ЗИД на ЗРТ, като договорите се подписват
най-късно до 31 януари 2013 г.;
√ за програмите по § 35, ал. 4 от ПЗР на ЗИД
на ЗРТ, като договорите се подписват до 30 юни
2013 г., в зависимост от наличното съдържание.
Доставчиците на медийни услуги, създаващи
телевизионни програми, сключват договори с
предприятията, получили разрешения за ползване
на ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронни съобщителни мрежи за наземно
цифр ово радиоразпръскване с национален обхват
по § 5а, ал. 2 от ПЗР на ЗЕС и § 209, ал. 10 от
ПЗР на ЗИД на ЗЕС, при условията на свободно
търговско договаряне и при спазване на изискванията на приложимото законодателство.
С оглед практическото осъществяване на
прехода от наземно аналогово към наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване и
гарантирането на съвместната работа на аналоговите и цифровите телевизионни радиопредаватели в рамките на „simulcast“ периода, при
наличие на вредни смущения, когато е необходимо и при възможност се предоставя друг
ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
радиопредавателите за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване за съответните
зони на обслужване. Индивидуално определеният радиочестотен спектър се предоставя чрез
изменение на разрешенията на предприятията,
осъществяващи наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване, без да се дължат такси
на Комисията за регулиране на съобщенията,
в срок до два месеца от датата на приемане на
настоящия план. Всички допълнителни разходи
на доставчика за пренастройка на радиопредавателите са за сметка на съответното предприятие,
получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни
съобщения чрез мрежи за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване с национален
обхват, в изпълнение на Първия етап на прехода.
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В случай че предприятията не предприемат
действия (включително пренастройка на предавателите) по усвояване на новия ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, в технологично
разумен срок, посочен от компетентния орган,
те губят правото за ползване на радиочестотен
спектър за съответната предавателна станция. При
наличие на вредни смущения, засягащи аналогови
предавателни станции на предприятия с издадени
разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали на територията на съответен град (местни),
издадените разрешения могат да се прекратят, в
случай че е невъзможно по друг начин да бъдат
избегнати смущенията. Заплащане за излъчването
на програмите на телевизионните оператори чрез
мрежите за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване се дължи след датата на изключване
на аналоговото излъчване за цялата страна.
В периода от 1 септември 2013 г. до 1 ноември 2013 г. най-късно приключва съвместната
работа на предавателите за наземно аналогово
и наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (симулкаст). Комисията за регулиране
на съобщенията продължава разрешенията на
предприятията за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с местно
покритие за срок до окончателното преустановяване на разпространението на телевизионни
програми чрез наземно аналогово телевизионно
радиоразпръскване в Република България. Окончателната дата за преустановяване на наземното
аналогово телевизионно радиоразпръскване се
определя от Органа по цифровата телевизия,
отчитайки изпълнението на ангажиментите на
държавата по т. ІX.1 от Плана. Взетото решение
от членовете на Органа по цифровата телевизия,
съдържащо окончателната дата за преустановяване на наземното аналогово телевизионно
радиоразпръскване и графика за спиране на аналоговите предаватели, се публикува на интернет
страницата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
чиято администрация изпълнява функциите на
секретариат на органа. Ангажираните в процеса
органи ги вземат предвид при изпълняване на
правомощията си съгласно настоящия План и
приложимото законодателство.
След окон чат ел но т о п реус та новява не на
наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване в зависимост от наличието на заявен
интерес или по инициатива на компетентния
регулаторен орган ще се даде право на ползване
на защитения в План Женева 2006 г. свободен
радиочестотен ресурс за мобилни приложения,
разширяване обхвата на MHP базираните услуги или паневропейски услуги, в съответствие с
политиката на Европейския съюз за усвояване
на т. нар. „цифров дивидент“. Конкретните срокове за освобождаване на спектъра, попадащ в
рамките на „цифровия дивидент“, предстои да
се уточнят във връзка с уведомяването на Европейската комисия, че в България тези честоти се
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използват за нуждите на националната сигурност
и отбраната в изпълнение на разпоредбите на
Решение 243/2012/ЕС за първа програма за политика в областта на радиочестотния спектър.
Следва да се има предвид, че телевизионните
канали, попадащи в рамките на т. нар. „цифров
дивидент“, не са предвидени за изграждане на
електронни съобщителни мрежи за наземно циф
рово телевизионно радиоразпръскване съгласно
приложение № 2 към настоящия план.
VII. Радиочестотен спектър, предназначен за
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, ползван от Министерството на отбраната
От възможните общо 49 телевизионни канала в IV (470-574 MHz) и V (574-862 MHz) UHF
телевизионни обхвата 26 са заети от Министерството на отбраната (МО), а именно канали 22,
23, 25, 36 – 38, 43 – 47, 53 – 56, 58 – 63, 65 – 69.
Част от тези 26 телевизионни канала могат да
се използват за определени зони на обслужване, както и в отделни райони на страната след
съгласуване с МО. От радиочестотните назначения за наземно цифрово телевизионно радио
разпръскване съобразно предвидения Първи
етап няма телевизионни канали, заети от МО.
Относно радиочестотните назначения съобразно
предвидения Втори етап МО следва да освободи
следните телевизионни канали: 45 и 46 за зона
Благоевград; 25 и 44 за зона Бургас; 45 и 46 за
зона Видин; 22 и 38 за зона Плевен; 43 за зона
Пловдив; 45 за зона Русе; 38 за зона Смолян и
23 и 47 за зона Стара Загора.
За освобождаването на телевизионните канали, заети от Министерството на отбраната,
в хода на бюджетните процедури, считано от
2013 г. и съобразно развитието на икономическите процеси в страната, се планират финансови
средства от държавния бюджет за финансиране
на дейностите на министерството, свързани с
хармонизиране на радиочестотния спектър. На
базата на това Министерството на отбраната
разработва прогнозен график за освобождаване
на телевизионните канали.
VІІІ. Технически изисквания и специфика на
цифровите технологии (технологични параметри
на мрежите)
Изборът на системната конфиг у раци я се
прави в зависимост от конкретното приложение,
като техническите параметри могат да варират
съществено спрямо тези, заложени в еталонната
конфигурация. В таблицата по-долу са посочени
параметри на избраната конфигурация от предприятията, получили разрешения, при MPEG-4
кодиран цифров поток:
Параметри

Параметри

Ширина на канала

8 MHz

Режим
Защитен интервал
Кодово отношение
Модулация
Вероятност на покритие по
място
Скорост на трансп. поток

8 k
1/4
2/3
64 QAM
95 %
19,91 Mbit/s
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Избор ът на вер т и к а л на пол я риза ц и я на
излъчване на телевизионните радиостанции е
подходящ и за трите еталонни конфигурации, но
ще създаде трудности за населението в периода
на съвместна работа на аналоговите и цифровите предавателни станции поради факта, че се
налага използването на две различни приемни
антени. Същевременно е необходимо и подходящо вертикалната поляризация да бъде поетапно
въвеждана. За целта е необходимо още през
2012 г. предприятията, получили разрешения за
ползване на радиочестотен спектър за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване, съгласно Първия етап от прехода да започнат да
внедряват вертикалната поляризация на излъчване на телевизионните радиостанции. Процесът
на подмяна от хоризонтална към вертикална
поляризация следва да се осъществява при подходящи метеорологични условия – от началото на
май до октомври, координирано с доставчиците
на медийни услуги, които осъществяват наземно
аналогово радиоразпръскване. През Първия етап
с цел осигуряване на плавен преход за приемане
на цифрова телевизия от населението аналоговата телевизия може да се излъчва съвместно с
цифровата с вертикална поляризация, тъй като
вертикалната поляризация е приложима както
за наземното аналогово, така и за наземното
цифрово телевизионно радиоразпръскване.
Покритието по население, което е важен компонент от въвеждането на наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване, следва да се
осъществява от предприятията поетапно, по групи от зони на обслужване, при минимализиране
на възможностите за евентуални смущения. Във
връзка с промяната на поляризацията и очакваните прекъсвания на аналоговото излъчване
Органът по цифровата телевизия ще обсъди
графика за пренастройване на антените и възстановяване на аналоговото излъчване и списък
на проблемните точки.
ІX. Действия на държавата във връзка с
осигуряване на прехода от наземно аналогово
към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
ІX.1. Осигуряване на достъп на крайни потребители до услугата наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване
Според разпоредбата на § 209, ал. 5 от ПЗР
к ъм ЗИ Д на ЗЕС от 1.09.2013 г. наземното
аналогово телевизионно радиоразпръскване на
територията на Република България се преустановява. В тази връзка е необходимо към датата
на преустановяването на наземното аналогово
телевизионно радиоразпръскване населението
да разполага със съответни приемници или декодиращи устройства (set-top-boxes), посредством
които е възможен достъпът до услугата „цифрово
наземно телевизионно радиоразпръскване“ при
MPEG-4 кодиран цифров поток. Това включва и
снабдяването на населението с най-ниски доходи
(със специални социални нужди) с декодиращи
устройства, без които наличните телевизионни
приемници не биха могли да възпроизвеждат
сигнала от цифровото наземно телевизионно
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радиоразпръскване. Именно за гражданите в
неравностойно социално положение наземното
телевизионно радиоразпръскване е единствен
източник за снабдяване с телевизионни програми,
които не се заплащат.
Отчитайки принципа за технологична неутралност, лица и семейства могат да бъдат подпомогнати и с декодиращи устройства, позволяващи
приемането на цифрово сателитно или цифрово
кабелно телевизионно радиоразпръскване.
Важен елемент в прехода от аналогово към циф
рово наземно телевизионно радиоразпръскване
е наличието на пазара на съответни приемници.
Големите търговски специализирани вериги за
техника и отделни магазини, както и в интернет
предлагат разнообразни телевизионни приемници.
Телевизионните приемници в голямата им част
са с LED, LCD и плазмени екрани. По отношение параметрите им, свързани с обработката
на сигналите, съотношението на приемници
със и без DVB-Т е почти равно, като делът на
приемниците с вграден DVB-T тунер с MPEG-4
(H.264/AVC) декодиране нараства съгласно данни
на Международния съюз по далекосъобщения.
На пазара се предлагат декодиращи устройства
(STB – Set Top Box) с MPEG-2 и MPEG-4 декодиране и портативни активни антени за DVB-T.
Осиг у ряването на услови я за използване
възможностите на наземната цифрова телевизия от социално слаби лица и семейства (лица
със специални социални нужди) е съществен
елемент в прехода. На първо място следва да се
определят социалните групи, които е необходимо
да бъдат подпомогнати, като се вземе предвид,
че не всички социално слаби лица и семейства
гледат наземна телевизия.
Предоставянето на MPEG-4 декодиращи устройства на лица и семейства ще се извършва
по аналогия с правата за енергийни помощи съг
ласно приложимото българско законодателство.
Определянето на лицата и семействата осигурява
условия за постигане на следните цели:
• да не се даде възможност на имащите право
да получат декодиращи устройства да търгуват
с тях; в този смисъл се прилага принципът,
че на едно лице или семейство се предоставя
един декодер, без значение колко от членовете
му отговарят на критериите за социално слаби
лица и семейства;
• да не се създадат неблагоприятни за конкуренцията условия, а оттам и проблеми във
връзка с непозволена държавна помощ;
• да се удовлетворят максимално потребнос
тите с предвидените от държавата средства.
За осигуряване на достъпа на подпомаганите
лица и семействата до услугата наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване се предвиждат
следните мерки:
√ Кри терии за очертаване на к ръга на
подпомаганите лица и семейства
Основният критерий в съответствие и с действащото законодателство в областта на социалното
подпомагане е диференциран минимален доход за
отопление. В рамките на този критерий се отчитат и доходното, имущественото, здравословното
състояние (степен на инвалидност – увреждания),
възрастта и семейното положение на лицето.
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Условие за полу чаване на декодиращото
устройство от лицето, отговарящо на горепосоченото, е наличие на собствен телевизионен
приемник, без техническа възможност за приемане на цифров сигнал за достъп до телевизионно
съдържание. В едно семейство с телевизионен
приемник се предоставя само един декодер, независимо колко от членовете му отговарят на
условията за подпомагане.
Допълнителните критерии, на които трябва
да отговарят правоимащите лица и семейства,
са разписани в чл. 2 от Наредба № РД-07-5 от
2008 г. за условията и реда за отпускане на целева
помощ за отопление.
На ли чието на диференциран минима лен
доход за отопление се доказва/декларира към
момента на приемане на настоящия план чрез
представяне на съответните документи по реда
на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за отопление
пред Агенцията за социално подпомагане за
последния отоплителен сезон.
Агенцията за социално подпомагане предоставя на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (респективно
на Органа по цифровата телевизия) последни,
актуални списъци на лицата и семействата, които
са подпомогнати по реда на Наредба № РД-07-5
от 2008 г. за условията и реда за отпускане на
целева помощ за отопление до момента.
√ Ред за пол у ча ва не на декод и ра що
уст ройство от подпомагани лица и семейства
Лицата подават декларация, както следва:
– лицето няма възможност да приема циф
рова телевизия;
– в семейството, на което е член лицето,
само то от лицата, живеещи в семейството, ще
получи декодиращо устройство или се отбелязва
в декларацията, че лицето живее само.
ІX.1.1. Финансови средства
В § 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет
на Република България (ЗДБРБ) за 2012 г. и 2013 г.
е предвидено осигуряване на средства за крайни
декодиращи устройства за подпомагани лица и
семейства (крайни устройства) за приемане на
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на информационна кампания
за въвеждане на наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване.
Съгласно § 209, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на ЗЕС
компетентните държавни органи предприемат
необходимите действия и процедури по провеждането на информационна кампания съвместно
с предприятието по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗЕС.
ІX.1.2. Механизъм за разпределение на средствата
Средствата ще бъдат изразходвани по реда
на ЗОП чрез обществени поръчки.
ІX.1.3. Информационна кампания
Провеж дането на широкомащабна разяснителна кампания сред населението е ключов
фактор за успешното реализиране на процеса
на преход от наземно аналогово към наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване. Тази
кампания трябва да обединява усилията на
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всички участници в този процес: държавните
институции, доставчиците на обществени и търговски медийни услуги, предприятия, получили
разрешение за цифрово наземно телевизионно
радиоразпръскване – оператори на мултиплекси,
производителите и дистрибуторите на телевизионна техника.
Осигуряването на ефективна информационна
кампания включва създаване и разпространение
на информационни материали, включително
аудио- и аудио-визуални клипове, и провеждане
на социологическо проучване относно степента
на информираност на населението за достъп до
наземна цифрова телевизия и относно техническата готовност на населението за приемане
на сигнала.
Чрез предоставяне на ясна и леснодостъпна
информация, както на национално ниво, така и
на регионално, българските граждани трябва да
бъдат запознати с това как ще могат да приемат
ефирно (наземно) цифров телевизионен сигнал,
какви са начините за приемане на телевизионен сигнал (ефирно, от сателит, по кабел, чрез
мобилен достъп и др.) и коя е крайната дата за
спиране на наземното аналогово телевизионно
излъчване.
При организирането на информационната
кампания и подготовката на клиповете е необходимо да се вземат под внимание редица елементи,
като: осведоменост на гражданите към момента,
тяхното разбиране за прехода и технологията,
отношението им, нагласата и подготовката им
за промяната и не на последно място – техните
очаквания. За целта трябва да бъде организирана
добра и разбираема информационна кампания.
Кампанията по информиране на гражданите
за условията на прехода би следвало да стартира
не по-късно от три месеца от датата на приемане
на Плана.
√ Мерк и, кои т о не изиск ват фи на нсиране
Включването на търговците на битова техника в разяснителната дейност за въвеждането на
DVB-T в Република България е от съществено
значение. Подписването на меморандум между
българската държава и търговците на битова
техника, упражняващи търговска дейност на
територията на страната, които желаят да се
присъединят, дава възможност за обединяване
на усилията за популяризиране на прехода от
наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Държавата се
ангажира да предостави актуална информация,
която посредством търговците да достигне до
потребителите. Меморандумът трябва да включва
създаването на демонстрационни места в търговските обекти за битова техника, където да
се разпространяват информационни материали,
придружени от клипове, целящи популяризирането на наземното цифрово телевизионно
радиоразпръскване. Търговците трябва да информират по подходящ начин клиентите си, че
телевизионни приемници без вграден цифров
тунер с декодер MPEG-4 след 1.09.2013 г. няма
да могат да приемат ефирна цифрова телевизия
без декодиращо устройство.
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Добра практика е поставянето на стикер
(марка, символизи раща наземната ц ифрова
телевизия), който да насочва вниманието, че
приемникът позволява приемане на наземна цифрова телевизия (т.е. има вграден цифров тунер
с декодер MPEG-4), придружена с достъпна за
четене инструкция за инсталиране на устройствата (декодерите).
Съгласно § 209, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на
ЗЕС описаните по-горе мерки, свързани с провеж дането на информационна кампани я, се
предприемат съвместно с предприятието по § 5а,
ал. 1 от ПЗР на ЗЕС. Средствата, осигурени за
сметка на държавния бюджет, следва да бъдат
разходвани от МТИТС по реда на ЗОП.
X. Орган по цифровата телевизия
Изпълнението на План 2012 г. трябва да се
координира и контролира с цел постигане на
максимална ефективност на изпълнението му.
За целта е целесъобразно да бъде създадено
пос т оя н но дейс т ва що коорд и на ц ион но зве но – Управителен комитет (Орган по цифровата
телевизия), в което задължително да участва
по един представител на компетентните органи
и заинтересованите страни – Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, Комисията за регулиране на
съобщенията, Съвета за електронни медии, доставчиците на търговски аудио-визуални медийни
услуги, които участват в прехода от наземно
аналогово към наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване, обществените радио- и телевизионни оператори и предприятията, които
изграждат мрежите за осъществяване на наземно
цифрово радиоразпръскване.
Държава
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В Управителния комитет ще се включат по
един представител на посочените организации,
които ще се събират ежемесечно, за да отчитат
напредъка по изпълнението на План 2012 г.,
ще вземат становище по възникнали въпроси
и проблеми и ще предприемат необходимите
мерки за преодоляването им.
Управителният комитет ще се създаде към
Министерския съвет със заповед на министърпредседателя, в която ще се определят съставът,
периодичността и начинът на работа и на вземане на решения, компетентността на органа
и задачите му. Протоколите от заседанията на
Органа по цифровата телевизия ще се публикуват на страницата в интернет на Министерския
съвет и на МТИТС, чиято администрация изпълнява функциите на секретариат на органа.
Протоколите ще се изпращат на всички заинтересовани страни, като ангажираните в процеса
органи ги вземат предвид при изпълняване
на правомощията си, съгласно приложимото
законодателство.

Приложение № 1
Развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в отделните държави – членки на ЕС, към началото на 2012 г.
В 19 европейски страни преходът е приключил и изключването на аналоговите предаватели
е вече факт. В други напредъкът е голям и се
очаква това да стане през 2012 г.: Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Португалия, Словакия
и Великобритания. От всички държави членки
остават единствено България, Румъния и Полша.

Дата на стартиране на прехода

Формат

Статус на прехода/дата за
приключване на прехода

Австрия

2006

MPEG-2

Приключил

Белгия

2002

MPEG-2

Приключил

Хърватия

2009

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Кипър

2010

MPEG-4 AVC

Приключил

Чехия

2005

MPEG-2

Приключил

Дания

2006

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Естония

2006

MPEG-4 AVC

Приключил

Финландия

2001

MPEG-2

Приключил

Франция

2005

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Германия

2002

MPEG-2

Приключил

Гърция

2006

MPEG-2/MPEG-4 AVC

31 декември 2012

Унгария

2008

MPEG-4 AVC

31 декември 2012

Ирландия

2010

MPEG-4 AVC

24 октомври 2012

Италия

2003

MPEG-2/MPEG-4 AVC

30 юни 2012

Латвия

2009

MPEG-4 AVC

Приключил

Литва

2008

MPEG-4 AVC

29 октомври 2012

Люксембург

2006

MPEG-2

Приключил
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Дата на стартиране на прехода

Формат
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Статус на прехода/дата за
приключване на прехода

Малта

2005

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Норвегия

2007

MPEG-4 AVC

Приключил

Холандия

2003

MPEG-2

Приключил

Полша

2009

MPEG-4 AVC

31 юли 2013

Португалия

2009

MPEG-4 AVC

26 април 2012

Румъния

2010

MPEG-4 AVC

1 януари 2015

Русия

2010

MPEG-4 AVC

2015

Беларус

2005

MPEG-4 AVC

2015

Словакия

2009

MPEG-2/MPEG-4 AVC

31 декември 2012

Словения

2006

MPEG-4 AVC

Приключил

Испания

2000/2005

MPEG-2

Приключил

Швеция

1999

MPEG-2/MPEG-4 AVC

Приключил

Швейцария

2001

MPEG-2

Приключил

Великобритания

1998

MPEG-2

31 декември 2012

Украйна

2008

MPEG-4 AVC

2014

Приложение № 2

Смолян

49

694-702

ПЪРВИ ЕТАП

София

23

486-494

Радиочестотен ресурс за мрежи за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване на
програми на търговски телевизионни оператори с
национален обхват по § 5а, ал. 1 от ПЗР на ЗЕС

София

40

622-630

Стара Загора

22

478-486

Стара Загора

37

598-606

Шумен

28

526-534

40

622-630

Зона на обслужване

Канал

Честотна лента
(MHz)

Благоевград

31

550-558

Шумен

Благоевград

29

534-542

Бургас

42

638-646

Бургас

49

694-702

Радиочестотен ресурс за мрежа за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване на
програми на обществени оператори с национален обхват по § 89 от ПЗР към ЗИД на ЗРТ

Варна

22

478-486

Варна

29

534-542

Видин

32

558-566

Видин

49

694-702

Кърджали

26

510-518

Кърджали

42

638-646

Плевен

51

Плевен

Зона на обслужване

Канал

Честотна лента
(MHz)

Благоевград

33

566-574

Бургас

55

742-750

Варна

27

518-526

Видин

53

726-734

Кърджали

45

662-670

710-718

Плевен

41

630-638

57

758-766

Пловдив

41

630-638

Пловдив

25

502-510

Русе

58

766-774

Пловдив

35

582-590

Смолян

58

766-774

Русе

26

510-518

София

52

718-726

Русе

49

694-702

Стара Загора

64

814-822

Смолян

34

574-582

Шумен

51

710-718
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ВТОРИ ЕТАП
Радиочестотен ресурс за мрежи за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване на
програми на търговски телевизионни оператори с национален обхват по § 5а, ал. 2 от
ПЗР на ЗЕС
Зона на обслужване

Канал

Честотна лента
(MHz)

Благоевград

25

502-510

Благоевград

42

638-646

Благоевград

45

662-670

Бургас

25

502-510

Бургас

30

542-550

Бургас

48

686-694

Варна

33

566-574

Варна

35

582-590

Варна

50

702-710

Видин

26

510-518

Видин

30

542-550

Видин

45

662-670

Кърджали

21

470-478

Кърджали

60

782-790

Кърджали

48

686-694

Плевен

29

534-542

Плевен

38

606-614

Плевен

40

622-630

Пловдив

32

558-566

Пловдив

30

542-550

Пловдив

39

614-622

Русе

21

470-478

Русе

27

518-526

Русе

45

662-670

Смолян

28

526-534

Смолян

38

606-614

Смолян

55

742-750

София

34

574-582

София

48

686-694

София

53

726-734

Стара Загора

31

550-558

Стара Загора

34

574-582

Стара Загора

50

702-710

Шумен

24

494-502

Шумен

39

614-622

Шумен

52

718-726
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Радиочестотен ресурс за мрежа за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване на
програми на търговски телевизионни оператори
с национален обхват по § 209, ал. 10 от ПЗР на
ЗИД на ЗЕС
Зона на обслужване

Канал

Честотна лента
(MHz)

Благоевград

46

670-678

Бургас

44

654-662

Варна

60

782-790

Видин

46

670-678

Кърджали

29

534-542

Плевен

22

478-486

Пловдив

43

646-654

Русе

64

814-822

Смолян

57

758-766

София

36

590-598

Стара Загора

47

678-686

Шумен

41

630-638

Приложение № 3
Терминология
API – [Application Programming Interface] –
Приложен програмен интерфейс
ATM – [Asynchronous Transfer Mode] – Асинхронен режим на пренасяне
BER – [Bit Error Ratio] – Коефициент на цифрова
грешка
C/N – [Carrier to Noise Ratio] – Отношение носещ
сигнал към шум
CATV – [Community Antenna Tele-Vision] – Телевизия с комунална (обществена) антена (Кабелна
телевизия)
DAB – [Digital Audio Broadcasting] – Цифрово
аудиорадиоразпръскване
DVB – [Digital Video Broadcasting] – Цифрово
видеорадиоразпръскване
DVB-C – [DVB Cable] – Кабелно DVB
DVB-S – [DVB Satellite] – Спътниково DVB
DVB-T – [Digital Video Broadcasting – Terrestrial] –
Цифрово наземно видеорадиоразпръскване
EBU – [European Broadcasting Union] – Европейски съюз по радиоразпръскване
EPG – [Electronic Programme Guide] – Електронен
програмен справочник
ETSI – [European Telecommunication Standards
Institute] – Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията
ITU – [International Telecommunication Union] –
Международен съюз по далекосъобщения
MFN – [Multi Frequency Network] – Многочестотна мрежа
STB – [Set Top Box] – Приставка
SFN – [Single Frequency Network] – Едночестотна
мрежа
6591
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРОЕКТИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.;
попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. реконструкция, основно обновяване,
основен ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както
и при извършване на строителни и монтажни
работи, за които се изисква разрешение за
строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;“
б) в т. 5 след думата „търговски“ се добавят
думите „и други“, а накрая се поставя запетая
и се добавя „с изключение на преместваемите
обекти с гъвкаво покритие, изискванията за
които са определени в Наредба № Із-2377 от
2011 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите
(ДВ, бр. 81 от 2011 г.)“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията
на наредбата се прилагат само за обхвата на
разрешението за строеж.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Наредбата не се прилага за строежи
на подземната минна промишленост и за
строежи, предназначени за производство и
съхраняване на взривни вещества, огнестрелни
оръжия и боеприпаси.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „ограничаване“ се
добавя „на възникването и“.
2. В т. 5 думите „безопасен достъп“ се
заменят с думата „безопасност“.
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3. Точка 6 се отменя.
§ 3. В чл. 3, ал. 2 запетаята след думата
„средства“ се заличава, а думите „които са
дадени в приложение № 2“ се заменят със
„съгласно приложение № 2“.
§ 4. В чл. 4, ал. 1 след предлога „с“ се
добавя думата „минимален“.
§ 5. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) За осигуряване на пожарната безопасност на строежите строителните продукти се
придружават от документите по Наредбата за
съществените изисквания към строежите и
оценяване съответствието на строителните
продукти, приета с Постановление № 325 на
Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106
от 2006 г.).“
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Нови технически решения в
инвестиционното проектиране, разработени
в съответствие с изискванията на стандарти
и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с
мотивирано решение от експертен съвет към
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР),
при условие че с тях се гарантира пожарната
безопасност на строежа.
(2) В случаите по чл. 1, ал. 1, т. 4, при
които няма териториална, техническа или
конструктивна възможност за изпълнение на
изискванията на наредбата, за осигуряване
на пожарната безопасност на строежите се
прилагат други активни и пасивни мерки и
технически решения в инвестиционното проектиране след постигане на съгласие между
представители на възложителя, проектанта,
консултанта и експертния съвет по ал. 1.“
§ 7. Заглавието на глава втора се изменя
така:
„КЛАСИФИК АЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО
ПОЖАРНА ОПАСНОСТ“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За осигуряване на безопасността при
въздействия от пожар строежите или части
от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) и помещенията
в зависимост от функционалната им пожарна
опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1.“
2. Таблица 1 се изменя така:

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

„Таблица 1
Клас на
функционална пожарна
опасност
(КФПО)
Ф1

Ф2

Ф3

Описание

Подклас

Видове строежи или части от тях,
помещения

Жилищни сгради и сгради за Ф1.1
обществено обслужване в областта на образованието, здраве
опазването и социалните грижи,
хотелиерството и услугите - за
постоянно и временно (в т.ч.
денонощно) обитаване, които
се ползват от хора на различна
възраст и с различно физическо
състояние и в които има спални
помещения

Детски градини и ясли; домове за деца с
физически увреждания; домове за деца с
умствена изостаналост; лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. болници
за активно лечение, за долекуване и за
рехабилитация, домове за хора с увреждания и за временно пребиваване на хора с
увреждания; амбулатории за първична или
специализирана медицинска помощ в случаите, когато включват детски консултации;
центрове за спешна медицинска помощ,
диспансери, домове за медико-социални
грижи, диализни центрове, хосписи и др.;
спални корпуси в учебно-възпитателни и
социални учебно-професионални заведения
с интернати и сиропиталища

Ф1.2

Хотели; общежития; пансиони; спални
корпуси в балнеосанаториуми и други
санаториални заведения, почивни домове,
казарми и др.; къмпинги; мотели

Ф1.3

Многофамилни жилищни сгради

Ф1.4

Еднофамилни жилищни сгради

Сгради за обществено обслуж- Ф2.1
ване в областта на културата и
изкуствата; сгради и съоръжения
за спорт

Кинозали; концертни, оперни, театрални и
други подобни зали; многофункционални
зали с културно-просветно предназначение;
библиотеки и читалища; архивохранилища;
центрове за научно-техническа информация; обществени клубове, циркови зали,
спортни сгради и съоръжения с трибуни;
други видове сгради с точно определен брой
на посетителите в закрити помещения.

Ф2.2

Музеи, художествени галерии, панаирни
палати, танцови зали, дискотеки, казина
и др. под. в закрити помещения

Ф2.3

Основни помещения и съоръжения от подклас Ф2.1, на открито, в т.ч. преместваеми

Ф2.4

Основни помещени я и съоръжени я от
подклас Ф2.2, на открито

Сгради за обществено обслуж- Ф3.1
ване в областта на търговията,
общественото хранене, транспорта, здравеопазването, съобщенията и услугите; сгради за
административно обслужване
(с помещения, в които броят
на очакваните посетители е поголям от броя на обслужващия
персонал)

Търговски центрове, базари и покрити
пазари, универсални и специализирани
магазини

Ф3.2

Помещения и сгради за обществено хранене

Ф3.3

Приемни сгради на летища, железопътни
гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии
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Видове строежи или части от тях,
помещения

Ф3.4

Помещения за посетители на сгради за
административно обслужване (административни сгради, банкови и небанкови
финансови институти, обслужващи сгради
към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и
териториалните органи на изпълнителната
власт, правителствени сгради, центрове за
провеждане на конференции и конгреси,
сгради на съда, прокуратурата и др.) и помещения за обществено обслужване в областта на услугите (сгради за битови услуги,
сгради за граждански ритуали, обществени
бани и сауни) и за обществено обслужване
с култово и религиозно предназначение (храмове за богослужение, катедрали, църкви,
параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове) с неопределен
брой места за сядане, лечебни заведения
за извънболнична помощ: медицински
центрове и диагностично-консултативни
центрове; амбулатории за първична или
специализирана медицинска помощ

Ф3.5

Физкултурно-оздравителни комплекси и
спортни сгради и съоръжения без трибуни
за зрители; битови помещения

Сгради за обществено обслужва- Ф4.1
не в областта на образованието
и сгради за административно
обслужване (сгради на централните и териториалните органи
на изпълнителната власт и др.),
чиито помещения се използват
в продължение на определен Ф4.2
период през денонощието и в
тях присъстват постоянно хора
с определена възраст и физическо състояние, запознати с
планировката на сградите

Училища, учебно-възпитателни заведения,
включително за следучилищни занимания,
учебно-възпитателни и социални учебнопрофесионални заведения, колежи, висши
учебни заведения, учебни заведения за
повишаване на квалификацията

Производствени, ск ладови и Ф5.1
селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции,
помещени я и съоръжени я с
постоянен режим на работа
Ф5.2

Производствени сгради и съоръжения,
производствени и лабораторни помещения,
работилници; сгради на научно-експериментални бази

Сгради за административно обслужване,
сгради на информационни и редакционно- издателски организации, сгради за
научноизследователска дейност, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови
и телефонни станции

Складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и
ремонт)

Ф5.3

Бензиностанции и газостанции

Ф5.4

Селскостопански сгради без постройки
със селскостопанско предназначение на
допълващо застрояване в у рег улирани
поземлени имоти и постройки до 35 m 2 в
земеделски земи

Забележкa. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради и помещения с подобно функционално предназначение като съоръженията, сградите и помещенията от класове Ф1 – Ф4 се отнасят към съответния клас.
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3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост
от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните
вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2.“
4. В табл. 2:
а) таблица 2 се изменя така:
„Таблица 2
Категория
по пожарна опасност

Пожарна характеристика и свойства
на получаваните, обработваните,
използваните, съхраняваните и складираните вещества, материали и
продукти

Вид на производствените процеси и предназначение на
цеховете, технологичните инсталации, помещенията и
складовете

1

2

3

Ф5А

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за
получаване, обработване, използване,
съхраняване и складиране на:
1. Горими газове, включително втечнени горими газове
2. Течности с пламна температура,
по-малка или равна на 28 oС (бензин,
лигроин, ацетон, толуол, пиридин,
етилов алкохол, дихлоретан, диоксан,
етилбензол и др.)
3. Вещества и продукти, които се
запалват или взривяват при взаимодействието им с вода или с кислород
от въздуха
Когато веществата по т. 1 и 2 са в
количества, които при възможно
най-тежка аварийна ситуация може
да образуват експлозивни атмосфери
в обем до 5 % включително от свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по
пожарна опасност Ф5В.

*Цехове, инсталации, помещения и складове в които
се използват метален натрий или калий, бариев прекис,
алуминиева пудра и бял фосфор; *Сгради и помещения
за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци
(РАО), съдържащи уран; *Баратни и ксантогенаторни
цехове и отделения за преестерификация и поликондензация при производството на химични влакна; *Цехове,
инсталации, помещения и складове за обработка, получаване и съхраняване на акрилонитрил; *Производства,
свързани с употребата, получаването, съхраняването и
регенерацията на серовъглерод; *Цехове и инсталации
за първична обработка на нефт и газ (демулсия, стабилизация, сероочистка и др. под.); *Основни цехове за
получаване на синтетичен каучук; *Водородни и ацетиленови станции; *Цехове, инсталации, помещения и
складове за обработка, получаване и съхраняване на
дивинил; *Цехове и инсталации за производство на ацетатна коприна; *Производства, свързани с бензинови
екстракции; *Цехове и инсталации за хидриране, дестилация и газоотделяне при производството на течни
горива; *Инсталации за рекуперация и ректификация на
органични разтворители с пламна температура 28 oС и
по-малка от 28 oС; *Технологични инсталации, помпени
станции, складове за бензин, разтворители и други течности с пламна температура 28 oС и по-малка от 28 oС;
*Бояджийски помещения и камери, в които като разтворител се използва леснозапалима течност; *Основни
цехове за производство на антипиретици; *Помещения
и складове за нитроцелулозни ленти; *Цехове за улавяне
и разделяне на коксовия газ при коксохимичното производство и др.; *Помещения за зареждане и съхраняване
на киселинни и алкални акумулатори с отделяне на експлозивоопасни концентрации от водород; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в сградите на Ф5А.

Ф5Б

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за
получаване, обработване, използване,
съхраняване и складиране на:
1. Течности с пламна температура от
28 до 55 oС включително (керосин, газьол, ксилол, хлорбензол, оцетна киселина, оцетен анхидрид и др.)

*Цехове за производство, употреба и съхраняване на
целулоид, нафталин, червен фосфор, дифенил, калциев карбид, антрацен; *Цехове за получаване на въглищен прах; *Цехове, в които се отделя производствен
въглищен прах; *Мелници, силози и обслужващите ги
транспортни и други съоръжения за взривоопасни прахове (брашно, захар, нишесте, соя, фуражни смески,
сенни брашна, прес-прахове, сапунени, пластмасови
и други видове прахове); *Полировъчни помещения,
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2. Течности, нагрети при условията
на производство, получаване, обработване, използване и съхранение над
пламната им температура
3. Горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница
(ДЕГ), по-малка или равна на 65 g/m3
Когато веществата по т. 1, 2 и 3 са
в количества, които при възможно
най-тежка аварийна ситуация може
да образуват експлозивни атмосфери
в обем до 5 % включително от свободния обем на помещението, помещението се отнася към категория по
пожарна опасност Ф5В.

цехове и отделения за шлифоване на дърво, бакелит и
други горими материали; *Помпени станции за течности с пламна температура над 28 до 55 oС включително;
*Станции за промиване и изпарване на цистерни и други съдове за течности с пламна температура над 28 до
55 oС включително; *Цехове за амониево-селитреното
производство; *Кислородни станции и уредби; *Производство и съхраняване на сяра и други подобни продукти; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в
сградите от категория Ф5Б.

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за
получаване, обработване, използване,
съхраняване и складиране на:
1. Течности с пламна температура,
по-висока от 55 oС (анилин, асфалт,
мазут, глицерин, етиленгликол, формалин, масла, креозот и др.)
2. Горими прахове или летящи частици с ДЕГ, по-голяма от 65 g/m3
(прах – цинков, целулознолигнинен,
ацетилцелулозен, от карбамидформалдехидна смола и др.)
3. Технологични процеси, при които
обработката на продукти се извършва при температура до 180 oС включително и които не се отнасят към
категория по пожарна опасност Ф5А
или Ф5Б
4. Твърди горими вещества и материали
5. Негорими вещества, опаковани в
горим амбалаж, с изключение на такива, опаковани в чували
6. Горими материали в насипно и пакетирано състояние
Когато веществата по т. 1 – 6 са разположени на площ и в обем, непревишаващи 10 % от площтa и обема на
помещението, но не повече от 200
m2 – когато не е осигурена автоматична ПГИ, или 1000 m2 – при осигурена
локална автоматична ПГИ за площта,
на която са разположени горимите
материали, помещението се отнася
към категория по пожарна опасност
Ф5Г или Ф5Д.

*Дъскорезни, гатерни, моделиерски, тапицерски отделения, помещения за заготовка, основни и други цехове
и складове на дърводобивната и дървообработващата
промишленост; *Основни и спомагателни цехове, помещения и складове на текстилната, шивашката, кожарската, кожухарската, обувната, хранително-вкусовата,
тютюневата, целулозно-хартиената и полиграфическата
промишленост; *Цехове за обработка на памук, лен,
коноп и дървесни влакна и др. под. и складови помещения за тяхното съхранение; *Помещения за производство, ремонт и съхранение на електронносъобщителна
техника; *Цехове за производство на ацетатни филмови
ленти, CD, DVD и складове за тяхното съхранение; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни
устройства с прекъсвачи, трансформатори и друг вид
апаратура, съдържащи повече от 60 kg машинно или
трансформаторно масло в едно съоръжение; *Сгради и
съоръжения на огневи сушилни (за тютюн, зърно, памук
и др.); *Селскостопански сгради за съхранение на груб
фураж (сено, слама); *Помещения за съхраняване на
зърно в насипно състояние; *Сушилни, пресуквачни и
сортировъчни цехове при производството на химични
влакна; *Цехове за обработка на пластмаси и на готов
синтетичен каучук (отделения за сушене, рязане и опаковане); *Сгради на помпени станции за горими течности с пламна температура над 55 oС; *Сгради за ремонт,
поддържане и възстановяване на железопътния подвижен състав; *Помещения за електрокари и мотокари;
*Автосервизи; *Хангари и помещения за техническо обслужване и ремонт на летателна техника (самолети, хеликоптери); *Гаражи за леки и тежки моторни превозни
средства; *Машинни отделения за хладилници и хладилни инсталации, други апарати, съоръжения и проводи, за
производство и употреба на амоняк; *Комуникационни
(транспортни) съоръжения в сградите от категория Ф5В.
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Ф5Г

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за
получаване, обработване, използване,
съхраняване и складиране на:
1. Негорими вещества и материали
в горещо или нажежено състояние,
при които се отделя лъчиста топлина,
искри или пламък, и такива с температура на обработка, по-висока от
180 oС, които не се отнасят към категория Ф5А или Ф5Б
2. Горими течности, газове и твърди
материали (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване

*Леярни и топилни цехове, пещни отделения и помещения с контактни пещи; *Електромашинни отделения;
помещения за регенерация на живак; *Цехове за производство на стъкло и др. под., ковачници; *Депа за парни
машини; цехове за горещо валцуване на метали; *Помещения за изпитване на двигатели с вътрешно горене;
*Цехове за термично обработване на метали; *Котелни
помещения на газово гориво; *Котелни помещения на
течно и твърдо гориво; *Ремонтни помещения и работилници за разпределителни устройства с прекъсвачи,
трансформатори и друг вид апаратура, съдържащи не
повече от 60 kg машинно или трансформаторно масло в едно съоръжение; *Монтажно-заваръчни цехове и
др. под.; *Комуникационни (транспортни) съоръжения в
сградите от категория Ф5Г; *Съоръжения за напрежение
над 1000 V.

Ф5Д

Сгради, помещения, открити инсталации и технологични съоръжения за
получаване, обработване, използване,
съхраняване и складиране на:
- негорими вещества и материали;
- горими вещества и материали в
мокри технологични процеси

*Механични цехове за студена обработка на метали (с
изключение на магнезиевите сплави), смесване на руда,
содово производство (с изключение на пещните отделения); *Продухвателни и компресорни станции за въздух
или други негорими газове; *Цехове за регенерация на
киселини; *Инструментални цехове; студено щамповане
и валцуване на метали; *Добиване и студена обработка
на минерали, руди, сол и други негорими материали;
*Цехове за мокри процеси в текстилната и хартиената
промишленост; *Цехове за преработка на месо, риба,
млечни продукти, плодове и зеленчуци; *Помещения за
пепел и сгурия, помпени и водоприемни устройства към
електростанциите, хлоратни и въгледвуокисни инсталации, водни охладителни кули, помпени станции за негорими течности; *Отделения за приготвяне и съхраняване на неорганични добавки към амониево-селитреното
производство; *Отделения за съхраняване на негорими
киселини и др. под.; *Комуникационни (транспортни)
съоръжения в сградите от категория Ф5Д.

“
б) в забележките се създават т. 4 и 5:
„4. Непосочените в табл. 2 сгради, помещения, технологични инсталации и съоръжения
с подобна пожарна характеристика на използваните, произвеж даните и съхраняваните
вещества и продукти, техните количества
и особеностите на технологичните процеси
като сградите и помещенията от категория
по пожарна опасност Ф5А – Ф5Д се отнасят
към съответната категория.
5. Помещения и сгради, в които се съхраняват негорими течности в бутилирано
състояние (вода, бира, безалкохолни напитки,
вино и др. под.), се отнасят към категория
на производство по пожарна опасност Ф5Д.“
5. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Строителните конструкции и елементи
се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно
изискванията на наредбата.“
2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Критериите за огнеустойчивост на
строителните конструкции и елементи са
дадени в приложение № 4.“
§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Строителните елементи, конструкциите
и инсталациите се класифицират по отношение
на огнеустойчивостта им в съответствие със
серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията
на Европейската комисия за класификация по
огнеустойчивост, публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.“
2. Основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) Огнеустойчивостта на строителните
конструкции и елементи се определя въз
основа на резултатите от:“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя
съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти
„Конструктивни Еврокодове“, въведени като
БДС ЕN 1990, и национално определените
към тях параметри.“
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б) в т. 2 и 4 думата „кутиеобразно“ се
заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради,
за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за следните видове сгради:
1. сгради от категория по пожарна опасност
Ф5Д – без ограничения в максимално допустимата застроена площ между брандмауерите
и с височина до 28 m;
2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m)
от категория по пожарна опасност Ф5Г – с
максимално допустима застроена площ между
брандмауерите 10 500 m 2;
3. едноетажни сгради (и с височина до 28 m)
от категория по пожарна опасност Ф5В – с
максимално допустима застроена площ между
брандмауерите 1500 m 2 , а при осигуряване
на автоматична ПГИ площта може да бъде
увеличена петкратно;
4. едноетажни сгради (и с височина до
28 m) от класове на функционална пожарна
опасност Ф1 – Ф4 – с максимално допустима
застроена площ между брандмауерите 500 m 2 , а
при осигуряване на автоматична ПГИ площта
може да бъде увеличена двукратно.“
4. Таблица 3 се изменя така:

4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Класификацията по огнеустойчивост
на строителните конструкции и елементи по
ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.“
5. Алинея 5 се отменя.
§ 11. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост
от функциите им, определени в проекта, да
отговарят на изискванията на приложимите
критерии (R, Е, I, W) за определен период,
както следва: за носещи елементи – R; за
преграждащи носещи елементи – R, Е и I
(W), и за преграждащи неносещи елементи – Е, I (W).“
§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Сградите или части от тях (разделени с
брандмауер, изпълнен по цялата височина на
сградата в непрекъснат вертикален план, които
имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към
околната среда на кота терен) се подразделят
на степени на огнеустойчивост в зависимост
от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно табл. 3.“
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „ал. 2 или 3“
се заменят с „ал. 3“;

„Таблица 3
Степен
на
огнеустойчивост
на сградите

колони
и рамки

външни и
вътрешни
носещи
стени

външни и
вътрешни
неносещи
стени

стени на
евакуационни коридори
и фоайета

междуетажни
преградни
конструкции

стени
на
стълбища

площадки
и рамена
на стълбища

покривна
конструкция със
защита
съгласно
колона 6

покривна
конструкция без
защита
съгласно
колона 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Критерии за
огнеустойчивост

R

REI

EI

EI

REI

EI

R

R или RE

R или RE

I

150

150

30

60

90

120

90

не се нормира

60

II

120

120

30

60

60

90

60

не се нормира

45

III

60

60

15

30

45

60

45

не се нормира

30

IV

30

30

15

15

15

30

30

не се нормира

15

V

Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите

Не се нормира

Забележки:
1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните
етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от
изискващата се за сгради от ІІ степен на огнеустойчивост.
2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.
3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни
стълбища са определени в чл. 51.
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4. За сгради с височина до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от стоманени пожаронезащитени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени
в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите с врати
и капаци с огнеустойчивост ЕІ 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на
огън В.
5. За външни носещи и неносещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI/EI се допуска
използването на критериите REW/EW с определените класове по колони 3 и 4.
6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.“

§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на
етажите и височината се определя съгласно табл. 4.“
2. Таблица 4 се изменя така:
„Таблица 4
Клас на функционална пожарна
опасност

Максимално допустима застроена площ между брандмауерите, m2
допустим
степен на огнеустойчивост
брой на
надземните
етажи (височина)
I

Ф1

Ф1.1

Ф1.2

Ф1.3

Ф1.4

1
2
3 до 5 включително
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до
28 m включително)
с височина над 28 m
(при условията на
чл. 313)
1
2
3 до 5 включително
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до
28 m включително)
с височина над 28 m
1
2
3 до 5 включително
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до
28 m включително)
с височина над 28 m
1
2
3 до 5 включително
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до
28 m включително)
с височина над 28 m

II

III

IV

V

6000
3000
3000

4500
2250
2250

2250
1200
600

600
HД*
HД*

300
HД*
HД*

3000

2250

HД*

HД*

HД*

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

8000
4000
4000

6000
3000
3000

3000
2000
1000

1600
800
HД*

800
400
HД*

4000

3000

HД*

HД*

HД*

2200
4000
2200
2200

HД*
3000
2000
2000

HД*
1500
1000
800

HД*
800
400
HД*

HД*
400
200
HД*

2200

2000

HД*

HД*

HД*

2200
4000
2200
2200

HД*
3000
2000
2000

HД*
1500
1000
800

HД*
800
400
HД*

HД*
400
200
HД*

2200

2000

HД*

HД*

HД*

2200

HД*

HД*

HД*

HД*
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Максимално допустима застроена площ между брандмауерите,
допустим
степен на огнеустойчивост
брой на
I
II
III
IV
надземните
етажи (височина)
1
20000
15000
5000
1000
2
10000
7500
4000
HД*
3 до 5 включително 5000
3750
1000
HД*
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до 4000
3000
HД*
HД*
28 m включително)
с височина над 28 m 2200
HД*
HД*
HД*
1
4000
3000
1500
500
2
2200
1500
800
HД*
3 до 5 включително 2200
1500
400
HД*
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до 2200
1500
HД*
HД*
28 m включително)
с височина над 28 m 2200
HД*
HД*
HД*
Не се ограничава

m2

1
2
3 до 5 включително
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до
28 m включително)
с височина над 28 m
1
2
3 до 5 включително
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до
28 m включително)
с височина над 28 m
1
2
3 до 5 включително
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до
28 m включително)
с височина над 28 m
1
2
3 до 5 включително
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до
28 m включително)
с височина над 28 m

V
500
HД*
HД*

HД*
HД*
200
HД*
HД*

HД*
HД*

20000
10000
7500

15000
7500
4000

5000
4000
1000

1000
500
HД*

500
100
HД*

4000

3000

HД*

HД*

HД*

2200
4000
2200
2200

HД*
3000
1500
1500

HД*
1500
800
400

HД*
600
200
HД*

HД*
400
100
HД*

2200

1500

HД*

HД*

HД*

2200
8000
4000
2200

HД*
3000
1500
1500

HД*
1500
1000
500

HД*
800
200
HД*

HД*
400
100
HД*

2200

1500

HД*

HД*

HД*

2200
4000
2200
2200

HД*
3000
1500
1500

HД*
1500
1000
500

HД*
800
200
HД*

HД*
400
100
HД*

2200

1500

HД*

HД*

HД*

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

БРОЙ 75
Клас на функционална пожарна
опасност

Ф3.5

Ф4

Ф4.1

Ф4.2

ДЪРЖАВЕН
Максимално допустима
допустим
брой на
I
надземните
етажи (височина)
1
4000
2
2200
3 до 5 включително 2200
(с височина до 28 m
включително)
над 5 (с височина до 2200
28 m включително)
с височина над 28 m 2200
1
5000
2
4000
3 до 5 включително 3000
(с височина до 18 m
включително)
над 5 (с височина до 2200
28 m включително)
с височина над 28 m 2200
1
5000
2
4000
3 до 5 включително 3000
(с височина до 18 m
включително)
над 5 (с височина до 2200
28 m включително)
с височина над 28 m 2200

ВЕСТНИК
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застроена площ между брандмауерите, m2
степен на огнеустойчивост
II
III
IV

V

3000
1500
1500

1500
1000
500

800
200
HД*

400
100
HД*

1500

HД*

HД*

HД*

HД*
4000
3000
2000

HД*
1500
1000
HД*

HД*
800
HД*
HД*

HД*
200
HД*
HД*

1500

HД*

HД*

HД*

HД*
4000
3000
2000

HД*
1500
1000
HД*

HД*
800
HД*
HД*

HД*
200
HД*
HД*

1500

HД*

HД*

HД*

HД*

HД*

HД*

HД*

Забележка. НД* означава „Не се допуска“.“

3. Алинея 2 се отменя.
4. Таблица 5 се отменя.
5. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за строежи с КФПО Ф5, допустимият брой
етажи и задължителната степен на огнеустойчивост се определят съгласно табл. 6.“
6. Таблица 6 се изменя така:
„Таблица 6
Категория по
пожарна
опасност

Допустим
брой на
етажите

Степен
на огнеустойчивост

Ф5А

6

I

Ф5Б
Ф5В

1

ІI

6
3

I
II

не се
ограничава
6
3
1
1

I
II
III
IV
V

Максимално допустима застроена площ
между брандмауерите на сгради, m2
едноетажни

двуетажни

многоетажни

не се
ограничава
5200

2000

2000

-

-

не се ограничава
7800

5200

3500

не се ограничава
10500
3500
2000
1200

7800
2500
-

5200
2200
-
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Категория по
пожарна
опасност

Допустим
брой на
етажите

Степен
на огнеустойчивост

Ф5Г

не се
ограничава

I и II

не се ограничава

Ф5Д

не се
ограничава
3
2
2

I и II

не се ограничава

III
IV
V

Максимално допустима застроена площ
между брандмауерите на сгради, m2
едноетажни

двуетажни

многоетажни

5200

3500

3500

3500

2200

-

2200

1200

-

“
7. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се разрешава
площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно при осигуряване на автоматична спринклерна
пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата (независимо от това, дали съгласно
приложение № 1 се изисква такава инсталация).
(5) Когато в сградата или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с
различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се
проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите
и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки
от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10 % от площта на всички помещения.“
§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в
съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и решенията на Европейската комисия за
класификация по реакция на огън, публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз.“
2. В ал. 4, т. 5:
а) след означението „Broof (t2)“ се добавя „Froof(t2)“ и се поставя запетая;
б) означението „Froof(t2)“ след „Broof (t3)“ се заличава.
3. В ал. 6:
а) в т. 3 и 4 думата „трудногорими“ се заличава;
б) в т. 5, 6 и 7 думата „горими“ се заличава.
4. В ал. 8 думите „от клас А1“ се заличават.
5. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Строителните конструктивни елементи за сгради от І и ІІ степен на огнеустойчивост се
проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради
от IIІ степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от С.“
6. Създава се нова ал. 11:
„(11) Отворите в стени и хоризонтални конструкции за преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост се
уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
7. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
8. Таблица 7 се изменя така:
„Таблица 7
Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в помещения
Клас (подклас) на функциоЕлемент
Степен на огнеустойчивост
нална пожарна опасност на
I и II
III
IV и пожаронезащитени
помещението
стоманени конструкции
1
Ф1.1, Ф1.2
до 50 човека включително
Ф1.1, Ф1.2
над 50 човека

2
Стени и тавани

3
B-s2, d1

4
C-s2, d1

5
D-s2

Подове
Стени и тавани
Подове

B-s1, d0
-

C-s1, d0
-

D-s1
-
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2
Стени и тавани

Ф2, Ф3, Ф4
≤ 300 m2

Подове
Ф2, Ф3, Ф4
> 300 m2 до 1000 m2

Стени и тавани

Ф2, Ф3, Ф4
> 1000 m2

Стени и тавани

Ф5А, Ф5Б

Стени и тавани

Подове
Подове
Подове

ВЕСТНИК
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3

4

5

D-s2

D-s2

D-s2

-

-

-

С-s2, d1

C-sl ,d0

D-s2

-

-

-

C-sl, d0

C-sl, d0

C-sl, d0

Dfl-s1

Dfl-s1

-

B-sl, d0

C-sl, d0

C-sl, d0

A2 fl

A2 fl

A2 fl

Ф5В, Ф5Г, Ф5Д
≤ 300 m2

Стени и тавани

C-sl, d0

C -sl, dO

D-s2

Подове

Dfl –s1

Dfl –s1

-

Ф5В, Ф5Г, Ф5Д

Стени и тавани

B –sl, d0

C -sl, d0

C-sl, d0

C fl–s1

C fl–s1

C fl–s1

B fl

B fl

Dfl -s1

B -sl, d0

B -sl, d0

-

Еfl

Еfl

D

D

-

В сутерени: Ф1, Ф2, Ф3, Стени и тавани
Ф4, Ф5
Подове

С-s1, d1

С-s1, d1

D-s1, d2

Dfl –s1

Dfl –s1

Dfl -s1

В помещения за техниче- Стени и тавани
ски инсталации: Ф1, Ф2,
Подове
Ф3, Ф4, Ф5
Подове на котелни

В-sl, d0

C -sl, dO

D-s2

Dfl –s1

Dfl –s1

-

А2fl

А2fl

А2fl

В евакуационни стълбищни Стени и тавани
клетки: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4,
Подове
Ф5

В-s1, d0

B –sl, d0

С -sl, d0

Вfl –s1

Вfl –s1

Сfl -s1

По други пътища за еваку- Стени и тавани
ация: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5
Подове

B -sl, d0

С -sl, d0

С -sl, d0

Dfl –s1

Еfl

-

Подове
В подпокривни пространства:
– използваеми:
Ф3, Ф4, Ф5

Ф1,

Ф2, Подове
Стени, тавани /ограждащи повърхности

– неизползваеми: Ф1, Ф2,
Ф3, Ф4, Ф5
Подове
Стени, тавани /ограждащи повърхности

В

fl

Забележки:
1. Допуска се до 10 % , но не повече от 50 m2 от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не
отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.
2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията
за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.
3. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън А на покритията за
стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас В.
4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.
5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.
6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.
7. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В, С и D за стени, тавани и подове, за които
по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.
8. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В и С за стени, тавани и подове, за които
по табл. 7 се изисква клас D на покритията.
9. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А и В за стени, тавани и подове, за които по
табл. 7 се изисква клас С на покритията.
10. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А за стени, тавани и подове, за които по табл.
7 се изисква клас В на покритията.“
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13. Досегашната ал. 14 става ал. 17 и се
изменя така:
„(17) В строежи от всички класове на
функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се
разрешава използването на неносещи фасадни
панели с пълнеж от строителни продукти с
клас по реакция на огън B ÷ F, при условие
че до 100 m 2 площите се разделят с ивица с
широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не
по-нисък от А2. Това разделяне може да не
се изпълнява за строежи от IV и V степен на
огнеустойчивост, както и за строежи с КФПО
Ф5 от категория по пожарна опасност Ф5Д.“
14. Досегашната ал. 15 става ал. 18 и се
изменя така:
„(18) В строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 от I, II и III
степен на огнеустойчивост с височина до 28 m
се разрешава покривите да бъдат изпълнени
от строителни продукти с класове по реакция
на огън B – D, при условие че са защитени до
огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни
продукти с клас по реакция на огън А1 или
А2. В този случай техническите съоръжения
при разполагането им в неизползваемото от
хора пространство се отделят с прегради с
огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция
на огън А1 или А2.“
15. Създава се ал. 19:
„(19) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадата (двойна
фасада) се предвижда защита съгласно фиг. 1
и табл. 7.3.

9. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и се
изменя така:
„(13) Класовете по реакция на огън на
продукти за топлоизолация на външни повърхности на сгради от класове на функционална
пожарна опасност Ф1 – Ф4 (с изключение на
строежи с височина над 28 m), допустимите
площи и начинът на разделянето им са дадени
в табл. 7.1.“
10. В табл.7.1 и 7.2 думите „Клас по реакция
на огън на изолацията“ се заменят с „Клас по
реакция на огън на топлоизолацията“.
11. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се
изменя така:
„(14) Класовете по реакция на огън на
продукти за топлоизолация на външни повърхности на сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на
строежи с височина над 28 m), допустимите
площи и начинът на разделянето им са дадени
в табл. 7.2.“
12. Създават се ал. 15 и 16:
„(15) Не се ограничава класът по реакция
на огън на хидроизолация, положена върху
повърхности с клас по реакция на огън А1
или А2.
(16) Допуска се изискванията на ал. 13 и
14 да не се изпълняват, ако покривите притежават следните класове при излагане на
въздействие на външен огън:
1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост – Broof(t4);
2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост – Broof(t4) или С roof(t4).“

Фиг. 1
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2. закрити складове (подклас Ф5.2) с категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б или
Ф5В от съседни производствени помещения
(подклас Ф5.1);
3. подземни етажи с обща височина над
10 m от останалата част на сгради от всички
класове на функционална пожарна опасност.
(2) Преградите, отделящи пожарния сектор
от съседни пожарни сектори, се изпълняват
от продукти с клас по реакция на огън не
по-нисък от А2.
(3) Минималната огнеустойчивост на вертикалните и хоризонталните прегради, отделящи пожарния сектор от съседни пожарни
сектори, е REI (EI) 120.
(4) Стълбищата, свързващи във вертикално
направление два и повече пожарни сектори в
една сграда, се оформят като шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI (EI) 120
и със защита на отворите в шахтите с врати
и капаци с огнеустойчивост ЕІ 90, изпълнени
от строителни продукти с минимален клас
по реакция на огън В.
(5) Отворите във вертикалните и хоризонталните прегради на пожарния сектор се
проектират с обща площ, която не превишава
10 % от площта на съответната преграда.
Вратите и капаците за защита на отворите в
преградите се предвиждат с огнеустойчивост
ЕІ 90 и се изпълняват от строителни продукти
с минимален клас по реакция на огън В. Вратите и капаците се предвиждат самоотварящи
се, а прозорците – неотваряеми.
(6) Изискванията на ал. 4 не се отнасят
за стълбища, свързващи пожарни сектори по
ал. 1, т. 3 с разположените над тях пожарни
сектори, в случай че на нивото на прилежащия
терен са осигурени отделяне на стълбището
със стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и
самостоятелен изход през самозатваряща се
врата с огнеустойчивост ЕІ 90 (фиг. 2).

Таблица 7.3
№
по
ред

Брой етажи/височина

Етажи/поСтълмещения
бищна
хоризонклетка
тално и
вертикалвертикално но раздеразделяне
ляне
Минимална Миниогнеустой- мална огчивост/клас неустойпо реакция чивост/
на огън на клас по
преградите реакция
на огън
на преградите

1.

Пет и повече етажи с височина до 28 m без автоматична ПГИ

ЕІ 60
А2

ЕІ 60
А2

2.

Пет и повече етажи с височина до 28 m с автоматична ПГИ

ЕІ 30
А2

ЕІ 30
А2

3.

Сгради с височина над 28
m без автоматична ПГИ

ЕІ 90
А2

ЕІ 90
А2

4.

Сгради с височина над 28
m с автоматична ПГИ

ЕІ 30
А2

ЕІ 60
А2
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§ 15. В заглавието на глава пета думите
„ПОЖАРНИ ПРЕГРАДИ“ се заменят с „ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ“.
§ 16. В чл. 15, ал. 2 думите „или пожарния
сектор“ се заличават.
§ 17. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) С цел предотвратяване разпространяването на пожар от частта от сградата,
където той е възникнал, към останалата част
от сградата се проектират пожарни сектори
за отделяне на:
1. помещения от клас на функционална
пожарна опасност Ф5 с категории по пожарна
опасност Ф5А, Ф5Б, Ф5В или Ф5Г от съседни
помещения от класове Ф1 – Ф4;

Фиг. 2
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(7) Допуска се в рамките на строеж с определена функционална пожарна опасност да се
проектират помещения с друга функционална
пожарна опасност (с изключение на такива
от Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1,
т. 1 и 2 или по чл. 22, ал. 2, ако общата им
етажна площ е не повече от 25 % от площта
на етажа, но не повече от 200 m 2 .“
§ 18. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Местата на преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации през пожарозащитни
прегради и прегради на пожарни сектори се
уплътняват, без да се намалява нормативната
огнеустойчивост на съответната преграда.“
§ 19. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Вратите и капаците в пожарозащитните прегради и преградите на пожарните
сектори, към които се поставя изискване за
самозатваряне, трябва да удовлетворяват критерий за самоотваряне най-малко С3.“
§ 20. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. разделяне на сградите до нормативно
допустимите застроени площи;“
б) точка 2 се отменя;
в) точка 3 се изменя така:
„3. намаляване на минималните разстояния
между сградите и съоръженията от всички
класове на функционална пожарна опасност
при спазване на изискванията на чл. 406 и
при свързано застрояване на строежите.“
2. В ал. 3, т. 1 думите „брандмауерът достига
плътно до покрива“ се заменят с „брандмауерът
достига до покривното покритие“.
§ 21. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Отворите в брандмауера се проектират
с обща площ, която не превишава 10 % от
площта му. Вратите и капаците за защита
на отвори в брандмауерите се предвиждат
с огнеустойчивост ЕІ 90 и се изпълняват от
строителни продукти с минимален клас по
реакция на огън В. Вратите се предвиждат самозатварящи се, а прозорците – неотваряеми.
(2) В случай че брандмауерът се проектира
на място, където две крила от една сграда
или две отделни сгради се долепват под ъгъл,
по-малък от 180°, фасадните стени, граничещи
с брандмауера, се изпълняват с огнеустойчивост EI (ЕW) 60 и от строителни продукти с
клас по реакция на огън не по-малък от А2,
в рамките на по 3 m от ъгъла. Отворите в
тези зони се защитават до огнеустойчивост
EI (ЕW) 60.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 22. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) В едноетажни сгради от клас
по функционална пожарна опасност Ф5.1 се
допуска замяната на брандмауер с пожарозащитна зона.
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(2) Пожарозащитната зона се проектира
при спазване на следните изисквания:
1. минимална широчина на зоната – 6 m;
2. конструктивни елементи на зоната – изпълнени от продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А1 или А2 и с минимална
огнеустойчивост, съответстваща на сграда от
II степен на огнеустойчивост;
3. в зоната се предвиждат само негоримо
оборудване, вещества и материали;
4. за възпрепятстване на разпространението на дима и топлината площта на зоната
се защитава с автоматична инсталация за
разпръскване на вода с минимална проектна
плътност 7,50 mm/min и минимална продължителност на работа 120 min.
(3) При необходимост от изграждане на
вентилационна система за отвеждане на дим и
топлина (ВСОДТ) в помещенията, граничещи
със зоната, таванните екрани се проектират
по границите на зоната.“
§ 23. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „функционална пожарна опасност“ се добавя „(с изключение на
помещенията по чл. 16, ал. 1, т. 1)“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Отворите в пожарозащитните стени се
проектират с обща площ, която не превишава
25 % от площта на съответната стена.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Вратите и капаците за защита на отвори в пожарозащитните стени се предвиждат
с огнеустойчивост ЕІ 60, самозатварящи се
и изпълнени от продукти с минимален клас
по реакция на огън В.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Помещенията по ал. 2 (с изключение
на тези от категории Ф5А и Ф5Б) могат да
не се разделят с пожарозащитни стени, ако
са защитени с автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация.“
§ 24. Заглавието на раздел ІV от глава пета
се изменя така:
„Раздел ІV. Хоризонтални пожарозащитни
прегради“.
§ 25. В чл. 23, изречение първо думата
„пожарни“ се заменя с „пожарозащитни“.
§ 26. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „пожарни“ се заменя с
„пожарозащитни“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се общата площ на отворите
в хоризонталните пожарозащитни прегради да
е до 2 % от площта на съответната преграда.“
§ 27. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пожарозащитните преддверия се предвиждат за осигуряване на незадимяване на
стълбищните клетки в строежите с височина
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над 28 m и за отделяне на помещенията с
категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б,
когато те имат технологична или друга връзка
със съседни помещения от друга категория
или друг клас по функционална пожарна
опасност или имат връзка с евакуационни
пътища и др. В обема на преддверието се
осигурява постоянно повишено налягане от 20
до 60 Ра. Допуска се системите за повишено
налягане да се задействат автоматично от
газсигнализатор, разположен в помещенията
с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б,
а в останалите случаи – от автоматична пожароизвестителна система.“
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димоуплътнени
врати с огнеустойчивост EI 60.“
3. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Пожарозащитните преддверия се проектират
така, че вратите им да се отварят към помещенията, в които не се образува експлозивна
атмосфера.“
§ 28. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Между съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5В – Ф5Д, при
които отворите в пожарозащитните стени не
могат да бъдат защитени с врати или капаци,
се проектират пожарозащитни преддверия
без врати с дължина най-малко 4 m, които
се осигуряват с автоматична инсталация за
разпръскване на вода с минимална проектна
плътност 5 mm/min и минимална продължителност на работа 60 min.“
§ 29. В чл. 27 се създават ал. 6 и 7:
„(6) В района на железопътни гари по
дължина на коловозното развитие пътищата
за противопожарни цели се проектират двустранно през 10 коловоза.
(7) Изискванията по предходните алинеи
не се отнасят за пирсове по чл. 565.“
§ 30. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За сградите по ал. 1 стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности
се проектират и за преодоляване на разлики
над 2 m в котите на плоски покриви.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
изречение първо се изменя така: „До пожарната стълба по ал. 1 се предвижда сухотръбие
с тръба с диаметър два цола, с изводи за
всеки етаж, със спирателна арматура и със
съединители „щорц“.“
§ 31. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Евакуация при пожар или авария е придвижването на хората от техните
местоположения до безопасна зона.
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(2) Евакуацията се осъществява по евакуационни пътища през евакуационни изходи.
(3) Защитена зона е зона, която е защитена чрез устойчиви на огън прегради от
други зони и е осигурена с независим път за
евакуация. Преградите към другите зони се
проектират като пожарозащитни стени по
смисъла на чл. 22.
(4) Безопасна зона е място, където хората
не са изложени на опасност от пожар. За
безопасна зона се приема:
1. околната среда на кота терен;
2. част от строежа, отделена чрез стена
с огнеустойчивост REI 120 и разполагаща
с независим път за евакуация, като стената
се предвижда без отвори, с изключение на
мястото на преход към съседната зона, което
се защитава чрез пожарозащитно преддверие
съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна
зона съгласно чл. 325, ал. 2;
3. съседен строеж, разполагащ с независим
път за евакуация, като преходът към строежа
се защитава чрез пожарозащитно преддверие
съгласно чл. 25 или чрез открита въздушна
зона съгласно чл. 325, ал. 2.
(5) Независими евакуационни пътища са
евакуационни пътища, отдалечени един от
друг по посока и площ или отделени чрез
конструкция с огнеустойчивост съгласно колона 5 на табл. 3, осигуряващи използването
най-малко на един от тях в случай на пожар.“
§ 32. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Евакуационен път е път, водещ от
която и да е точка на строежа до краен евакуационен изход.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) Евакуационните пътища вк лючват
следните елементи: пътища (проходи) в помещението, евакуационни изходи, коридори
(фоайета) и евакуационни стълбища (стълбищни рамена, площадки и изходи).“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
изречение първо се изменя така: „Пътища,
които не отговарят на минималните технически изисквания, определени в тази глава,
са аварийни и се предвиждат като резервен
вариант за извеждане на хора.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 33. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 след думата „разположението“ се
добавя „и площта“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 34. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „е определен“ се заменят
със „се определя“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Когато в строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 и Ф2.3 са предвидени пейки, максималният брой на хората се определя по броя на номерираните места на
пейките, а когато няма номерирани места, се приема 0,70 m/човек.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Освен по табл. 8 броят на хората в помещенията и строежите (с изключение на помещенията и строежите от подкласове Ф2.2 и Ф3.1) може да бъде определен в зависимост от броя
на седящите и работните места съгласно инвестиционния проект.“
4. В ал. 5 думите „се определя“ се заменят със „се посочва“, а думите „техническия паспорт
на сградата“ се заменят с „техническия паспорт на строежа“.
5. Таблица 8 се изменя така:
„Таблица 8
№ Предназначение на строежа/клас на Гъстота
по
функционална пожарна опасност
на обиред
таване,
m2/човек
1

2

1.

Строежи за обществено обслужване
в областта на търговията (от подклас
Ф3.1):
а) площи с вход от кота терен
б) площи извън тези по подточка „а“

2.

3.

4.

Строежи за обществено обслужване
в областта на културата и изкуството
от подклас Ф2.1, музеи и художествени галерии от подклас Ф2.2
Строежи за обществено обслужване
в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, съобщенията и услугите, помещения за посетители в сгради от подкласове Ф3.2,
Ф3.3, Ф3.4 и Ф 3.5
Строежи за обществено обслужване
в областта на културата и изкуството
от подклас Ф2.2 (извън тези по т. 2)
и спортни съоръжения от подклас
Ф2.1

3

Забележки

4
За определяне на площта на етажа се използват всички
достъпни за посетителите площи и помещения, както
и площите между стелажи и други търговски площи

2,0
3,0
1,35

1,0

0,5

5.

Театрални зали и кинозали (от подклас Ф2.1), многофункционални зали

0,6

С места за зрители, в които няма постоянно монтирани столове

6.

Площи в строежите, предвидени
за изчакване в продължение на 2
часа – при последователни представления (от подклас Ф2.1)

0,25

Фоайета на зали в областта на културата и изкуството

7.

Дискотеки, концертни зали (без столове) (от подклас Ф2.2)

0,25

8.

Работилници, производствени и лабораторни помещения, офиси

5,0

9.

Библиотеки (от подклас Ф2.1), кухни

10. Складове (от подклас Ф5.2)
11. Паркинги (от подклас Ф5.2)

7,0
30,0
1 място При неопределен брой автомобили – 30 m2 на автоза пар- мобил
киране/
двама
човека

“
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§ 35. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 – 4 се изменят така:
„1. от помещенията на етажи с директни
изходи на кота терен, водещи непосредствено
навън или в коридор, вестибюл, стълбище със
самостоятелен изход навън;
2. от помещенията на който и да е етаж
към коридор или проход, завършващ със
стълбище или непосредствено в стълбище,
което на етажите по т. 1 има директен изход
навън или има изход през фоайе, коридор или
проход, отделени от етажните пространства
чрез стени с огнеустойчивост най-малко ЕI 30
и с димоуплътнени самозатварящи се врати;
3. от едно помещение към друго помещение
на същия етаж, при спазване изискванията
на чл. 40;
4. от една защитена зона към съседна защитена зона;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изискването по ал. 1, т. 2 за отделяне
на фоайетата, коридорите или проходите се
прилага за случаите, при които се изисква
отдел яне на евак уационните ст ълбища в
стълбищни клетки.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Краен евакуационен изход е точка на
преход между евакуационния път и безопасната зона.“
„
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „на движение на хора“ се заличават,
а думите „(фиг. 1 и 2)“ се заменят с „(фиг. 3
и 4)“.
6. Думите под фиг. 1 и 2 „Фиг. 1“ и „Фиг.
2“ се заменят съответно с „Фиг. 3“ и „Фиг. 4“.
§ 36. В чл. 38, ал. 1 думите „ал. 1 и 2“ се
заменят с „ал. 1 и 3“.
§ 37. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 47, ал. 3 се разрешава ескалаторите, обслужващи не повече от
два етажа, да служат за неподвижни открити
стълбища за евакуация.“
§ 38. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и изходи“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При евакуация през съседни помещения
от категория по пожарна опасност Ф5В или от
класове на функционална пожарна опасност
Ф1 – Ф4 помещенията се осигуряват с не помалко от два разсредоточени евакуационни
изхода и дължината на евакуационния път от
всяка точка до краен евакуационен изход или
евакуационен изход съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1,
2 или 4 е не повече от 40 m (фиг. 5).“
3. Създава се фиг. 5:

Фиг. 5“
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4. Създава се нова ал. 3:
„(3) Допуска се от вътрешното помещение
по ал. 2 да бъде осигурен евакуационен изход
(изходи) само към едно съседно помещение
(фиг. 6), когато вътрешното помещение е предназначено за не повече от 50 човека, дължината
на евакуационния път от най-отдалечената
точка във вътрешното помещение до краен
евакуационен изход или евакуационен изход
съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 или 2 е не повече
от 20 m и за помещенията e изпълненo наймалко едно от следните условия:
1. предвидено е остъкление с площ наймалко 0,1 m 2 във вратата (вратите) или стената
между двете помещения, което осигурява
директна видимост на обитателите от вътрешното към съседното помещение;
2. двете помещения са осигурени с автоматична пожароизвестителна инсталация;
3. стената между двете помещения е предвидена с височина не повече от 50 cm под
нивото на тавана на помещенията;
4. условията по т. 1 – 3 не се прилагат за
помещения и строежи от подкласове Ф1.3 и
Ф1.4.“
5. Създава се фиг. 6:
„

Фиг. 6 “
6. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 не се разрешава
евакуация през повече от едно съседно помещение.“
7. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) При евакуация през съседни помещения от категории по пожарна опасност Ф5Г
и Ф5Д дължините на евакуационните пътища
се ограничават в рамките на помещенията
съгласно чл. 44, като допустимата дължина на
евакуационния път от всяка точка до краен
изход или евакуационен изход съгласно чл. 37,
ал. 1, т. 1, 2 или 4 е не повече от 60 m.“
8. Досегашната ал. 4 се отменя.
§ 39. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думата „Широчината“ се заменя
с думите „Светлата широчина“, накрая се поставя запетая и се добавят думите „и площта
на помещенията“.
2. В ал. 2:
а) основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) Светлата широчина и броят на евакуационните изходи в зависимост от броя на
хората и площта на помещенията се определят,
както следва:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. до 15 човека и до 300 m 2 в подземни
етажи – един изход;“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Допуска се проектирането на евакуационни изходи със светла широчина, по-малка от
0,9 m, когато броят на хората в помещението
е не повече от 15 човека.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Сумарната широчина на елементите на
евакуационния път в помещения за повече от
200 човека се определя, както следва:
1. за помещения, разположени в полуподземни етажи и в етажи с директни изходи на
кота терен – по 0,6 m на 100 човека;
2. за помещения, разположени в надземни
етажи, извън тези по т. 1 – по 0,8 m на 100
човека;
3. за помещения, разположени в етажи, извън тези по т. 1 и 2 – по 1,2 m на 100 човека.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) За помещенията по ал. 4 се осигуряват
най-малко два разсредоточени евакуационни
изхода. За помещения и етажи, предназначени за повече от 800 човека, се осигуряват
най-малко три разсредоточени евакуационни
изхода, всеки от които отвежда в независим
евакуационен път. Минималната светла единична широчина на изходите и елементите
на евакуационния път от помещенията по
ал. 4 е 1,2 m.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи е 2,4 m.“
7. Досегашната ал. 6 се отменя.
§ 40. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Светлата широчина на вратите, коридорите, стълбищните рамена и стълбищните
площадки по евакуационните пътища в строежи от класове на функционална пожарна
опасност Ф5.1 и Ф5.2 и броят на изходите от
помещенията се определят в зависимост от
броя на хората, определен съгласно чл. 36,
категорията по пожарна опасност и площта
на помещенията.“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) За помещенията от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се
проек тират най-ма лко два евак уационни
изхода, всеки от които с минимална светла
широчина 0,9 m.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Разрешава се проектирането на един
евакуационен изход в следните случаи:
1. за помещения от категории по пожарна
опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100 m 2 , предназначени за не повече от 10 човека;
2. за помещения от категория по пожарна
опасност Ф5В с площ до 300 m 2 , предназначени
за не повече от 50 човека;
3. за помещения от категории по пожарна
опасност Ф5Г и Ф5Д с площ до 500 m 2 , предназначени за не повече от 100 човека;
4. за помещения, разположени в подземни
етажи, с площ до 300 m 2 , предназначени за
не повече от 15 човека;
5. за открити площадки над нивото на пода
и за етажерки в помещения от категория по
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б с площ до 100
m 2 , в помещения от категория Ф5В с площ
до 300 m 2 и в помещения от категории Ф5Г
и Ф5Д с площ до 500 m 2 .“
4. Създават се нови ал. 4, 5 и 6:
„(4) Единичната светла широчина на евакуационните изходи за помещенията по ал. 3,
в които пребивават повече от 15 човека, е не
по-малка от 0,9 m.
(5) За помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, предназначени за повече от 200 човека, се проектират
най-малко три евакуационни изхода, всеки от
които с минимална светла широчина 0,9 m,
или два евакуационни изхода, всеки от които
с минимална светла широчина 1,2 m.
(6) Максималната светла единична широчина на евакуационните изходи е 2,4 m.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Крайните евакуационни изходи от
строежите от клас на функционална пожарна
опасност Ф5.1 се предвиждат на разстояние
най-малко 10 m от съседни апарати и съоръжения на външните инсталации с категория
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Евакуационните стълбища от етажерките в помещения от клас на функционална
пожарна опасност Ф5.1 и открити площадки
над нивото на прилежащия терен с категория
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се отделят
със стени с огнеустойчивост I 30.“
§ 41. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разрешава се вратите на балкони и
площадки, на изходите от помещения от
категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Ф5Д и на изходите от помещения от класове
на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4,
в които пребивават едновременно не повече
от 15 човека, както и вратите на изходите от
складове с площ до 200 m 2 и от санитарнохигиенни помещения да се отварят обратно
на посоката на движение при евакуация.“
2. Алинея 7 се отменя.
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Разрешават се плъзгащи се (отварящи
се встрани) врати на евакуационни изходи от
помещения от подкласове Ф2.1 и Ф2.2 и от
помещения от подкласове Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3 и
Ф3.4, предназначени за не повече от 50 човека.“
4. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Плъзгащи се, вдигащи се и сгъваеми
врати за осъществяване на връзка на автомобилни и железопътни рампи с производствени и складови помещения се приемат за
евакуационни, когато за тях е предвидено
изпълнение на условията по ал. 10.“
§ 42. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „фиг. 3“ се заменят с „фиг. 7“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. от която и да е точка на помещение с
два или повече изходи до евакуационeн изход
(фиг. 8) – 40 m.“
2. Думите под фиг. 3 „Фиг. 3“ се заменят
с „Фиг. 7“.
3. Думите под фиг. 4 „Фиг. 4“ се заменят
с „Фиг. 8“.
4. Фигури 5, 6 и 7 се заличават.
5. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Максималната дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото
помещение до вход в съседна защитена зона,
в съседна безопасна зона или в евакуационно
стълбище не трябва да превишава:
1. 20 m – при път за евакуация в една
посока (фиг. 9);
2. 40 m – при пътища за евакуация в две
или повече посоки (фиг. 10).
(4) Дължината на пътя за евакуация в
помещението е разстоянието от която и да е
точка в него до евакуационен изход (без да
се отчита оборудването).“
6. Създават се фиг. 9 и 10:
„

Фиг. 9
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Фиг. 10“

7. Алинея 5 се отменя.
8. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Допуска се евакуационният път от която
и да е точка на помещения от категория по
пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д да се проектира
с дължина не по-голяма от 100 m, измерена
до краен евакуационен изход, при условие че
са изпълнени следните условия:
1. помещенията са разположени в едноетажни сгради от същата категория по пожарна
опасност;
2. сградите са изпълнени от I, II степен на
огнеустойчивост или от незащитена метална
конструкция.“
§ 43. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Широчините на евакуационните коридори и на евакуационните изходи
към стълбищата се определят в зависимост
от броя на хората, които се евакуират през
тях, както следва:
1. за надземни и полуподземни етажи – по
0,8 m на 100 човека;
2. за подземни етажи – по 1,2 m на 100
човека.
(2) Единичната широчина на елементите на
евакуационния път по ал. 1 е не по-малка от
най-голямата необходима единична широчина
на евакуационните изходи от помещенията.
(3) Широчината на стълбищното рамо в
евакуационно стълбище е не по-малка от
най-голямата необходима широчина на евакуационен изход към стълбището.
(4) Когато помещението и евакуационното
стълбище имат общ краен евакуационен изход
през фоайе към нивото на терена, крайният
евакуационен изход се предвижда с широчина,
равна на широчината на стълбищното рамо,
но не по-малка от изчислената по формулата:
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(5) Ако общият брой на хората, евакуиращи се от помещението (помещенията) по
ал. 4 през фоайето, е повече от 50 човека, се
предвижда изпълнението на най-малко едно
от следните условия:
1. разстоянието от най-долното стъпало на
евакуационното стълбище или от изходите
от помещението (помещенията) до крайния
евакуационен изход е най-малко 2 m;
2. широчината на крайния евакуационен
изход е не по-малка от сбора на широчините
на стълбищното рамо и на изходите от помещенията (фиг. 11).

Фиг. 11

(6) Броят на евакуационните стълбища се
определя в зависимост от необходимата широчина на елементите на евакуационния път от
най-населения етаж (с изключение на етажите
с директни изходи на нивото на терена) и
допустимата дължина на евакуационния път.
(7) Стълбищните рамена със светла широчина, по-голяма от 2,4 m, се разделят с
парапети, като всяка от разделените части е
с максимална широчина 2,4 m (фиг. 12)

,

където:
W е широчината на крайния евакуационен
изход, m;
N – броят на хората, евакуиращи се през
фоайето от помещението (помещенията);
S – широчината на стълбищното рамо, m.

Фиг. 12

(8) Широчината на стъбищната площадка
в евакуационните стълбища е не по-малка от
широчината на стълбищното рамо.
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(9) Минималната широчина на стълбищното рамо в сгради с височина над 28 m е 1,35 m.
(10) При еднопространствени помещения
(заемащи над 75 % от площта на етажа) евакуационните изходи към коридори, фоайета
и стълбища се проектират при спазване изискванията на чл. 37, ал. 4 и на разстояние един
от друг не по-малко от 1/2 от най-големия
диагонал на помещението (фиг. 13).

Фиг. 13

(11) Изискванията към броя и изпълнението на стълбищата и изходите се спазват и
за подземните етажи.
(12) Не се разрешава преминаването на
тръбопроводи за леснозапалими и горими
течности (ЛЗТ и ГТ) и на газопроводи за
втечнени въглеводородни газове, както и
разполагането на горимо оборудване в евакуационните стълбища.
(13) При проектирането и изграждането на
газопроводи за природен газ в евакуационни
стълбища се спазват изискванията на Наредба
№ 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване
на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен
газ (ДВ, бр. 107 от 2004 г.) и на Наредбата за
устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителните газопроводи
и на съоръженията, инсталациите и уредите
за природен газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г.).“
§ 44. Член 46 се изменя така:
„Ч л. 46. (1) На й-ма л ко д ве за щ и т ен и
(безопасни) зони с възможност за поетажно
преместване на хората при пожар или авария
от едната в другата зона се предвиждат за
следните строежи или части от тях:
1. детски градини и ясли (от подклас Ф1.1):
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а) за повече от 60 деца, или
б) на два и повече етажа (включително
таванските етажи) и със застроена площ над
400 m 2;
2. строежи от подклас Ф1.1 (извън тези
по т. 1) със застроена площ над 500 m 2 или с
повече от 50 легла;
3. спални корпуси в учебно-възпитателни
и социални учебно-професионални заведения
с интернати и сиропиталища (от подклас Ф
1.2) над два етажа (включително таванските
етажи) или за повече от 100 човека;
4. физкултурно-оздравителни комплекси
(от подклас Ф3.5) със застроена площ над 500
m 2 или за повече от 100 човека.
(2) При разделяне на строежите по ал. 1
на защитени (безопасни) зони се спазват
следните условия:
1. броят на хората във всяка зона се определя като сума от пребиваващите в зоната и
евакуиращите се хоризонтално от най-голямата съседна зона;
2. минималната площ на участъците от
евакуационния път на всяка от зоните (до
вход в стълбище, до вход в друга зона или до
краен евакуационен изход) е произведението
от броя на хората по т. 1 и хоризонталната
проекция на един човек (0,125 m 2/човек).“
§ 45. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Евакуационните стълбища се отделят
в стълбищни клетки посредством стени с огнеустойчивост съгласно табл. 3 и със защита
на входа в стълбището, както следва:“;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. при директен достъп от помещения
в подземни етажи от категория по пожарна
опасност Ф5В и всички помещения от други
класове на функционална пожарна опасност,
в които се употребяват и/или съхраняват
горими вещества и материали – чрез самозатваряща се врата с огнеустойчивост, равна на
половината от необходимата огнеустойчивост
на стените на стълбището, но не по-малка
от EI 60;
3. при директен достъп от помещения в
надземни и полуподземни етажи от категория
по пожарна опасност Ф5В и всички помещения
от други класове на функционална пожарна
опасност, в които се употребяват и/или съхраняват горими вещества и материали – чрез
самозатваряща се врата с огнеустойчивост,
равна на половината от необходимата огнеустойчивост на стените на стълбището, но не
по-малка от EI 30;“;
в) създава се т. 4:
„4. при дост ъп от фоайета, кори дори,
преддверия или тераси – чрез димоуплътнена
самозатваряща се врата.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се проектирането на стени
от стъклени блокчета и остъкление с дебелина
най-малко 5 mm на стени и врати при достъп
от фоайета, коридори и тераси. За строежи с
височина над 28 m остъклението се предвижда
съгласно чл. 319, ал. 4.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешават се евакуационни стълбища,
незатворени в стълбищни клетки, за:
1. строежи от класове на функционална
пожарна опасност Ф1 – Ф5 – когато стълбищата обслужват не повече от два надземни
ета жа (вк лючително ета жите с директни
изходи на нивото на терена) и един подземен
(полуподземен) етаж;
2. строежи от подклас на функционална
пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4 – когато стълбищата обслужват не повече от пет надземни
етажа (включително етажите с директни изходи на нивото на терена) и един подземен
(полуподземен) етаж.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Стълбищните клетки, свързващи във
вертикално направление два и повече пожарни сектора в една сграда, се проектират при
спазване изискванията на чл. 16.“
§ 46. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. При наличие на повече от едно
евакуационно стълбище стълбищната площадка може да е част от коридора, при условие
че е осигурен алтернативен път за евакуация
през съседните помещения към другото евакуационно стълбище (фиг. 14).

Фиг. 14“

§ 47. Член 49 се отменя.
§ 48. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Евакуационните стълбища се предвиждат естествено осветени с минимална
площ на фасадното остъкление на всеки етаж
не по-малка от 5 % от застроената площ на
стълбищната клетка.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст на ал. 2 изречение
първо се изменя така: „Вътрешни стълбища
(които не отговарят на изискването по ал. 1)
може да се проектират в сгради от І, ІІ и ІІІ
степен на огнеустойчивост от всички класове
на функционална пожарна опасност, както и
в сгради от IV и V степен на огнеустойчивост
от подкласове Ф1.3 и Ф1.4.“;
б) точка 2 се изменя така:
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„2. отвор в покритието или непосредствено
под него за отдимяване при пожар с площ,
представляваща 5 % от застроената площ на
стълбищната клетка, но не по-малка от 1,5 m 2 ,
с димен люк, отварящ се откъм входната зона,
работещ и при изключване на електрозахранването, или;“
в) създава се т. 3:
„3. защита на обема на стълбищната клетка при пожар чрез създаване на повишено
налягане не по-малко от 20 Ра.“
§ 49. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Външните открити стълбища за евакуация (с изключение на стълбищата, обслужващи сгради от V степен на огнеустойчивост)
се проектират от продукти с клас по реакция
на огън не по-нисък от А2, като:“;
б) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. фасадите, които са на разстояние,
по-малко от 1,5 m от крайните габарити на
стълбището, се изпълняват от строителни
продукти с клас по реакция на огън не понисък от А2 и стълбищата се защитават от
помещенията посредством стени с огнеустойчивост най-малко EI 30;
2. при наличие на отвори на разстояние
от габаритите на стълбището, по-малко от
1,5 m, се предвижда защита чрез капаци или
остъкление с огнеустойчивост най-малко EI 30;
3. при директни изходи от помещения към
външно евакуационно стълбище изходите се
предвиждат със самозатварящи се врати с
огнеустойчивост най-малко EI 30.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Минималната светла широчина на
стълбищното рамо се определя в зависимост
от броя на хората, които се предвижда да бъдат евакуирани, при спазване изискванията
на чл. 45.“
§ 50. В чл. 52, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. светлата широчина на стълбищното
рамо е най-малко 1,5 m (фиг. 15);“.
2. Досегашната фиг. 8 се заличава и се
създава фиг. 15:
„

Фиг. 15“
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3. Точка 3 се изменя така:
„3. от двете страни на стълбищното рамо
се предвижда предпазен парапет на височина
най-малко 1,2 m, с ръкохватки с широчина
не повече от 0,10 m (фиг. 16).“
4. Думите под фиг. 9 „Фиг. 9“ се заменят
с „Фиг. 16“.
§ 51. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Коридорите, които са елементи
на евакуационните пътища, се проектират със
стени с огнеустойчивост, определена съгласно
табл. 3.
(2) Разрешава се остъкляване в участъци на
коридори, включително на вратите към помещенията, между две евакуационни стълбища,
когато последните са отделени от етажното
ниво с пожарозащитни стени.
(3) Коридорите с еднопосочна евакуация
и с дължина над 10 m (от вратите на най-отдалечените помещения до мястото с възможност за алтернативна евакуация) се отделят
от прилежащите им помещения до десетия
метър (мерено от мястото с възможност за
алтернативна евакуация или вход в стълбище)
със самозатварящи се врати с огнеустойчивост
не по-малка от:
1. ЕІ 30 – за сгради от I, II и III степен на
огнеустойчивост;
2. ЕІ 15 – за сгради от IV степен на огнеустойчивост.“
§ 52. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешават се врати и проходи със
светла височина най-малко 1,9 m – за подземни
етажи, и най-малко 1,5 m – за тавански етажи
и подпокривни пространства.“
2. В ал. 4, изречение първо думите „е
осигурена“ се заменят със „се изисква“, а в
изречение второ думите „се сигнализират“ се
заменят със „се обозначават“.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 53. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
„(1) За строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение
на Ф1.3 и Ф1.4) в помещенията със системи
и апарати, осигуряващи безопасността на
строежа и на хората в него, и в кабините на
асансьорите се проектира аварийно работно
осветление.
(2) За осигуряване на осветеност на участъците от пътя по време на евакуация в сгради
от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на Ф1.3 и Ф1.4),
при които броят на хората в най-населения
етаж е повече от 50, както и във вътрешни
евакуационни стълбища на сгради от всички
класове на функционална пожарна опасност
(с изключение на Ф1.4), независимо от броя
на пребиваващите, се проектира аварийно
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евакуационно осветление. Означенията за
евакуационен изход по протежение на целия
евакуационен път се осветяват.
(3) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на
Ф1.3 и Ф1.4) евакуационните пътища и изходи,
както и местата без директна видимост към
евакуационните изходи се обозначават при
спазване изискванията на Наредба № РД07/8 от 2008 г. за минималните изисквания
за знаци и сигнали за безопасност и/или
здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). За
строежите по ал. 2 размерите на знаците
се определят в зависимост от зрителното
разстояние съгласно изискванията на БДС
EN 1838 „Приложно осветление. Аварийно и
евакуационно осветление“.
(4) Осветителните тела на аварийното
евакуационно осветление се разполагат на
следните места:
1. над всеки евакуационен изход за повече
от 50 човека;
2. за евакуационни стълбища във и извън
обема на сградата така, че да се осигурява
осветяването им;
3. в близост до площадките между етажите
и междинните нива;
4. при всяка промяна в посоката на евакуационния път;
5. при промяна на котата на евакуационния
път в проходи и коридори (стъпала);
6. във всяка пресечна точка на коридорите;
7. извън и в близост до крайния евакуационен изход;
8. в санитарно-хигиенни помещения с обща
площ, по-голяма от 25 m 2;
9. в близост до местата за разполагане на
уредите за пожарогасене и на бутоните за
пожароизвестяване.“
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Захранването на аварийното работно и
на аварийното евакуационно осветление и на
светещите знаци се осигурява от два независими източника с автоматично превключване.
(7) Минималната продължителност на работа на аварийното работно и на аварийното
евакуационно осветление е един час. Аварийното евакуационно осветление се проектира
така, че за 5 s да бъде осигурена половината
от изискваната осветеност, а за не повече от
60 s – пълната осветеност.“
§ 54. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) За известяване на възникнал
пожар или авария в строежите се предвиждат
следните технически средства и сигнали:
1. с гласово уведомяване, в т.ч. с възможност за ретранслация на записи с готов
текст – за строежи от всички класове на
функционална пожарна опасност, предназна-
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чени за повече от 100 човека, с изключение
на подкласове Ф1.3 и Ф1.4, за строежи с височина над 28 m – с изключение на подкласове
Ф1.3 и Ф1.4 от първа група, и за строежи от
всички класове на функционална пожарна
опасност с атриуми;
2. със специфичен звуков сигнал на всеки
етаж – за строежи от класове на функционална
пожарна опасност Ф1 – Ф5, с изключение на
строежите от подкласове Ф1.3 и Ф1.4, оборудвани с автоматични пожароизвестителни
инсталации, за строежи от подкласове на
функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4
с височина над 50 m и за общежития с три
и повече етажа.
(2) Системите за гласово уведомяване се
проектират при спазване изискванията на
БДС EN 60849 „Звукови системи за аварийни
ситуации“.
(3) Системите със специфичен звуков сигнал
се проектират при спазване изискванията на:
1. СД CEN 54-14 „Пожароизвестителни
системи. Част 14: Указания за планиране,
проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“ – за
строежи, за които съгласно чл. 3, ал. 1 се
изисква проектиране на пожароизвестителни
системи;
2. БДС EN 60849 „Звукови системи за
аварийни ситуации“ – за строежите извън
тези по т. 1.“
§ 55. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „Ф5А и
Ф5Б“ се добавя „на складове за течно и газообразно гориво“ и се поставя запетая;
б) точка 3 се изменя така:
„3. под учебни кабинети, занимални, спални, физкултурни салони и други подобни помещения в сгради от подкласове Ф1.1 и Ф4.1.“
2. В ал. 2 думите „Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3“ се
заменят с „Ф1.1 и Ф1.2“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 56. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. За строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4, предназначени за повече от 400 човека, както и за
строежи от клас Ф5, предназначени за повече
от 200 човека, се определя изчислителното
време за евакуация в зависимост от плътността
на човешкия поток и:
1. дължината на евакуационния път и
скоростта на движение – за помещения, предназначени за не повече от 50 човека;
2. специфичната пропускателна способност на участъците от евакуационния път и
евакуационния капацитет на изходите – за
помещения, предназначени за повече от 50
човека.“
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§ 57. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Продължителността на
евакуацията“ се заменят с „Изчислителното
време за евакуация“.
2. В ал. 3 след думите „твърди горими
материали“ се добавя „и негорими вещества,
опаковани в горим амбалаж“.
§ 58. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
„(1) Допустимото време за евакуация от
строежи с височина до 28 m от класове на
функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4,
както и от строежи от категории по пожарна
опасност Ф5А, Ф5Б и Ф5В с два и повече
етажа, се определя, както следва:
1. за строежи от І и ІІ степен на огнеустойчивост – 6 min;
2. за строежи от ІІІ степен на огнеустойчивост – 3 min;
3. за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост или от метални незащитени
конструкции – 1 min.
(2) Допустимото време за евакуация от
строежи от категории по пожарна опасност
Ф5Г и Ф5Д, проектирани от І или ІІ степен
на огнеустойчивост, не се нормира.
(3) Допустимото време за евакуация от
строежи от категории по пожарна опасност
Ф5Г и Ф5Д, проектирани от ІІІ, ІV или V
степен на огнеустойчивост или от метални
незащитени конструкции, е не повече от 1 min.
(4) Допустимото време за евакуация от
строежи с височина над 28 m се нормира
до краен евакуационен изход или до вход в
евакуационна стълбищна клетка по чл. 319 и
не трябва да превишава 1,5 min.“
2. Основният текст на ал. 5 се изменя така:
„(5) Допустимото време за евакуация от
етажерки в производствени помещения до вход
в евакуационно стълбище, в защитена зона
или до краен евакуационен изход не трябва
да превишава:“.
§ 59. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Допустимото време за евакуация от
помещения от клас на функционална пожарна
опасност Ф1 – Ф4, предназначени за повече
от 100 човека, както и от строежи, в които
е предвидено най-малко едно такова помещение, не трябва да превишава стойностите,
определени в табл. 10.
(2) Допустимото време за евакуация от
помещенията по ал. 1 може да се увеличи 1,5
пъти, при условие че са предвидени автоматична ПГИ и система с гласово уведомяване
по чл. 56.“
2. Таблица 10 се изменя така:
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„Таблица 10
№
по
ред

Евакуация от:

Допустимо време за евакуация в min в зависимост от
степента на огнеустойчивост
на строежа
І или ІІ

1

2

ІІІ

3
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максималната изпъкналост на задното място
за сядане, когато седалките са във вдигнато
положение (фиг. 17);

ІV, V или
от метални незащитени
конструкции

4

5

1.

Зала (помеще- 2,0
ние) за повече
от 100 човека

1,0

1,0

2.

С г р а д а (и л и 6,0
отделни част
от сг ра да по
смисъла на
чл. 12, ал. 1) с
помещение за
повече от 100
човека

2,0

1,0

“
§ 60. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При определяне на изчислителното
време за евакуация специфичната пропускателна способност (СПС) на участъците от
пътя и скоростта на движение на хората при
евакуация в зависимост от плътността на човешкия поток се приемат съгласно табл. 11.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Скоростта на движение и СПС в наклонените участъци, преодолявани без стъпала, се определят както при движение по
хоризонтален евакуационен път.“
§ 61. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след предлога „до“ се добавят
думите „евакуационните пътеки и“;
б) в т. 2 думите „пътеките за движение“ се
заменят с „евакуационните пътеки“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. столовете, образуващи ред, да са закрепени за пода или да са свързани един с
друг така, че да не се разместват; забранява
се разполагането на столове на пътеките за
движение; ако са осигурени седящи места за
над 250 човека, които са прикрепени едно
към друго, редовете от седящи места откъм
страната на надлъжните пътеки и седалките,
разположени на разстояние до 3 m от изходите, задължително се закрепват към пода;“
г) създават се т. 5 – 11:
„5. при оформяне на места чрез редове
от пейки се спазват изискванията на т. 3 по
отношение максималния брой на местата при
достъп от една или две страни;
6. когато столовете за сядане автоматично
се вдигат, широчината на прохода се измерва
между гърба на което и да е място за сядане и

Фиг. 17

7. широчината на евакуационния изход е не
по-малка от широчината на евакуационната
пътека, водеща към него;
8. не се разрешава кръстосване на напречните и надлъжните евакуационни пътеки в зали
с фиксирани места в редове; всяко пресичане
на тези пътеки се предвижда като T-образен
възел (фиг. 18);

Фиг. 18

9. напречните евакуационни пътеки не
могат да бъдат със стъпала в местата, където
проходите между редовете срещат евакуационните пътеки;
10. прибиращи се или телескопични седалки, когато са в разпънато положение, се
осигуряват със заключващи устройства към
пода за недопускане на преместване;
11. стъпалата в помещения с над 250 места
се осветяват по подходящ начин.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Помещения и зали, предназначени за
повече от 100 човека и разположени в строежи
от подклас Ф2.1, се оборудват със столове,
изпълнени от продукти, класифицирани по
отношение реакцията им на огън в следните
класове:
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1. за продуктите от дърво – С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1 „Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на
реакцията им на огън. Част 1: Класификация
въз основа на резултати от изпитвания на
реакция на огън“;
2. за продуктите от пластмаса – V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 „Изпитване на
опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни
пламъци. Хоризонтален и вертикален метод
за изпитване с пламък с мощност 50 W“;
3. з а п р од у к т и т е з а т а п и ц и ра не (пе нопласти) – HF-1, съгласно БДС ISO 9772
„Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки
пробни тела, подложени на малък пламък“;
4. за текстилните продукти – клас 1, съгласно БДС EN 13773 „Текстил и продукти
от текстил. Поведение при горене. Завеси и
пердета. Схема за класификация.“
§ 62. Член 65 се отменя.
§ 63. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Вентилация за предотвратяване на
пожар се предвижда за помещенията, зоните
или съоръженията, в които при нормална
експлоатация се отделят горими вещества и
може да се създаде обща или локална експлозивна атмосфера.
(2) Засмукване от вентилационните инсталации по ал. 1 се предвижда в зоните с
най-голямо наслояване на експлозивоопасни
вещества.“
2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 64. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „на
производство“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „на газ“ се заменят с „на
газове и пари“.
§ 65. В чл. 68, т. 2 думата „взривоопасни“
се заменя с „горими“.
§ 66. В чл. 69 думата „взривоопасни“ се
заличава, а след думите „технологични съоръжения“ се поставя запетая и се добавя
„работещи с експлозивоопасни вещества“.
§ 67. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) За производства, при които
е възможно отделянето и натрупването на
горими прахове или летящи частици, освен
аспирационна инсталация се предвижда и
хидрообезпрашаване, при условие че то не
влияе на технологичния процес.
(2) Не се допуска хидрообезпрашаване
или овлажняване на въздуха в помещения, в
които при смесването на влага и горим прах
или летящи частици се образува експлозивна атмосфера (при производство на калциев
карбид, при рудомелене в заводи за сярна
киселина и др. под.).
(3) Не се допуска проектирането на филтри
за вентилационни инсталации, отделящи токсични вещества при горене, в сгради, в които
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е предвидено най-малко едно помещение за
едновременно пребиваване на повече от 100
човека, и за сгради с височина над 28 m.“
§ 68. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За помещения от категории по пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, в които се отделя и
натрупва горим прах или летящи частици, се
предвиждат стационарни или подвижни прахосмукачки, предназначени за експлоатация
в експлозивна атмосфера.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 69. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината от етажните
евакуационни пътища и за създаване на повишено налягане в сгради с височина над 28
m се проектират при спазване изискванията
на чл. 326 и 327.“
§ 70. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. Пожарните сектори и частите на
сградата, разделени с брандмауери, се проектират със самостоятелни вентилационни и
климатични инсталации.“
§ 71. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. За подземните складови помещения с площ над 5 m 2 от категория по пожарна
опасност Ф5В, в които не се изисква ВСОДТ
(за помещенията и обслужващия ги коридор),
се предвижда възможност за естествено отвеждане на дима посредством отвор (остъкление)
с площ не по-малка от 1 % от площта на пода
или принудителна смукателна вентилация с
кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h-1.“
§ 72. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) Помещенията за зареждане
на акумулатори (киселинни или алкални) се
отнасят към категория по пожарна опасност
Ф5В, когато:
1. в схемата за управление и автоматика
на акумулаторната батерия е предвидена блокировка на зарядните агрегати и вентилационната уредба, която осигурява концентрация
на водород преди началото на зареждането,
по време на зареждането и след неговото
завършване два и половина пъти под долната
експлозивна граница;
2. при неработеща принудителна вентилация концентрацията на водород не образува
експлозивна атмосфера в обем, по-голям от
5 % от свободния обем на помещението, и е
осигурена естествена вентилация;
3. акумулаторите не образуват експлозивна
атмосфера.
(2) Количеството водород (Vн 2) в m 3, което
се отделя при зареждане на киселинни акумулатори за 1 час, се определя по формулата:
,
където:
В е коефициент, определящ отделянето на
водорода при зареждане от 0,92 до 0,98;
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(6) Необходимият минимален дебит (Vвз) в
m 3/h на вентилационната уредба се определя
по формулата:
,

§ 77. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. За случаите на възникване на пожар се предвижда автоматично затваряне на
пожарните клапи (автономно или по сигнал от
пожароизвестителната система) и автоматично
или ръчно изключване на вентилационните
инсталации с изключение на вентилационните
системи за отвеждане на дима и топлината и
вентилационните системи по чл. 75.“
§ 78. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 83 става ал. 1
и в нея изречение първо се изменя така:
„Кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1
за помещения от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие
с табл. 13 или чрез изчисления съобразно
параметрите, определени в технологичния
проект.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) За помещения извън тези по ал. 1
кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1
се приема не по-малко от 3 h -1 (от пълния
обем на помещението).“
3. В табл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в антетката думите „Кратност на въздухообмена във взривоопасни помещения за 1
h“ се заменят с „Кратност на въздухообмена
за 1 h“;
б) създава се забележка:

където:
ψ е коефициент на неравномерност на
отделянето и разпространението на водород
във въздуха на помещението (ψ ≥ 5);
C дег е долната експлозивна граница на
водорода.“
§ 73. В чл. 77, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В изречение първо думата „негорима“
се заличава, а след думата „дим“ се добавят
думите „и топлина“.
2. Изречение второ се изменя така: „Пожарозащитната завеса се предвижда с клас
по реакция на огън не по-нисък от А2 и с
огнеустойчивост най-малко ЕI 90.“
§ 74. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. Основният текст на чл. 78 се изменя така:
„Чл. 78. Не се допуска обединяване на
засмуквания въздух от вентилационните инсталации, когато той съдържа:“.
2. В т. 2 думите „взривоопасни смеси“ се
заменят с „експлозивна атмосфера“.
3. В т. 3 текстът след думата „въздухопроводите“ до края се заличава.
§ 75. В чл. 79 думите „съседни на взривоопасни зони“ се заменят със „съседни на
помещения със зони“.
§ 76. В чл. 80 думите „на производство“
се заличават.

§ 79. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Аварийна вентилационна инсталация
се проектира за зоните и помещенията от
категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б,
както и за помещения от клас по функционална пожарна опасност Ф5 с газифицирани
съоръжения, в които при авария е възможно да се образува експлозивна атмосфера в
обем, по-голям от 5% от свободния обем на
помещението.
(2) Кратността на въздухообмена на аварийната вентилационна инсталация се приема не по-малко от 8 h-1 (от пълния обем на
помещението) независимо от кратността на
другите постоянно действащи общообменни и
местни (локални) вентилации в помещението.
(3) Кратността на аварийната вентилационна инсталация може да се определя и по
изчислителен начин съгласно параметрите,
определени в технологичния проект, но тя
не може да е по-малка от изискващата се
кратност по ал. 2.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 80. В чл. 85 ал. 1 се изменя така:
„(1) Аварийната вентилационна инсталация
се предвижда блокирана с газоанализатори,
подаващи звуков и светлинен сигнал. Когато в

I load – токът на зареждане, А;
N – броят на елементите, които се зареждат;
T 0 – термодинамичната температура, 273 °К;
t – температурата на помещението, °С;
P – действителното налягане на въздуха
за дадена местност, mmHg.
(3) При зареждане на няколко акумулаторни
батерии и след преобразувания формулата по
ал. 2 придобива вида:
.
(4) Количеството водород (VН ) в m 3, което
2
се отделя при зареждане на алкални акумулатори за 1 час, се определя по формулата:
,
където К е коефициент на увеличаване на
количеството отделящ се водород; приема се
от 1,2 до 1,3.
(5) Концентрацията на водород (С H2) в % по
обем в помещението се определя по формулата:
,
където:
Vн2 е количеството отделен водород, m 3;
Vfrv – свободният обем на помещението, m 3.

„Забележка. Кратността на възду хообмена
за помещения с височина над 6 m се определя,
като обемът се изчислява при височина 6 m.“
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помещението се достигне концентрация 10 %
от ДЕГ на отделяното вещество, аварийната
вентилационна инсталация се включва автоматично от сигнал на газоанализаторите.“
§ 81. В чл. 86 думите „взривоопасни пари
и газове“ се заменят с „експлозивоопасни
вещества“.
§ 82. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) За помещенията с аварийна
смукателна вентилация се предвижда компенсация на въздух по естествен или механичен
начин.
(2) Аварийна приточна вентилационна инсталация се проектира, когато не се допуска
преминаване през смукателните вентилатори
на експлозивоопасни газове и пари поради
опасност от възпламеняване при триене. В
помещението се предвиждат изходящи отвори, чието разположение се съобразява с
плътността на изпускания продукт.“
§ 83. В чл. 88 думите „искронеобразуващи вентилатори“ се заменят с „вентилатори
съгласно чл. 278“.
§ 84. В чл. 89 се правят следните изменения:
1. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 89,
който се изменя така:
„Чл. 89. Изхвърлянето на въздуха от аварийната вентилация се извършва съобразно плътността на изпускания продукт, на разстояние
най-малко 10 m от възможни източници на
възпламеняване и в естествено проветрявани
зони на територията на обекта.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 85. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. Съоръженията на приточните и
смукателните вентилационни инсталации се
предвиждат извън сградите или във вентилационни камери или помещения, когато:
1. обслужват помещения от категории по
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;
2. обслужват помещения от категория по
пожарна опасност Ф5В, при условие че вентилационната или климатичната инсталация е с
производителност, по-голяма от 50 000 m 3/h;
3. са разположени в тавански или подземни
помещения от категория по пожарна опасност
Ф5В или в складови помещения.“
§ 86. В чл. 91 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „III, IV и V степен на
огнеустойчивост“ се добавя „или от метални
незащитени конструкции“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 87. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. Местни смукателни вентилатори
се допускат в производствени помещения и в
зони от категории по пожарна опасност Ф5А
и Ф5Б, при спазване изискванията на чл. 279.“
§ 88. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „ЛЗТ и ГТ“ се добавя
„(с изключение на котелни помещения)“.
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2. В т. 2 думите „горими газове, пари и
прахове“ се заменят с „експлозивоопасни
вещества“.
3. Точка 3 се отменя.
§ 89. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „инсталация“ се заменя с
„инсталации“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. вентилатори за смукателна инсталация, обслужващи помещения от категории
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, съвместно
с вентилатори, обслужващи помещения от
категории Ф5В, Ф5Г и Ф5Д или от клас по
функционална пожарна опасност Ф1 до Ф4.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допуска се вентилаторите на приточните и смукателните инсталации, обслужващи
производствени помещения от категории по
пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, да се разполагат в общо вентилационно помещение. В
местата на преминаване на въздухопроводите
през стените на вентилационното помещение
за съоръженията на приточните и смукателните вентилации се предвиж дат пожарни
клапи с огнеустойчивост, съответстваща на
нормативната огнеустойчивост на пресичания
конструктивен елемент, съгласно чл. 91.“
§ 90. В чл. 95, ал. 1 и 2 думите „на производство“ се заличават.
§ 91. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на производство“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „на производство“ се
заличават, а думите „с една и съща защита“
се заменят със „със защита като тази на обслужваните помещения“.
§ 92. В чл. 99 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 текстът след думата „помещение“
до края се заличава.
2. В ал. 4, изречение трето след думата
„прегради“ се добавят думите „и преградите
на пожарни сектори“.
3. В ал. 5 думите „разклонената въздухопроводна мрежа“ се заменят с „въздухопроводната
мрежа“.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Пожарозащитни прегради (с изключение на брандмауерите) и прегради на пожарни сектори може да бъдат пресичани от
въздухопроводи, при условие че в местата
на пресичане са предвидени пожарни клапи
с огнеустойчивост, съответстваща на нормативната огнеустойчивост на пресичаната
преграда, и изолацията на въздухопроводите
е изпълнена от продукти с клас по реакция
на огън не по-нисък от А2.
(7) При транзитно преминаване на въздухопроводи през пожарни сектори или помещения и етажи, разделени с пожарозащитни
прегради (с изключение на брандмауерите), се
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допуска да не се предвиждат пожарни клапи
в местата на пресичане на преградите, ако
въздухопроводите са с огнеустойчивост, съответстваща на нормативната огнеустойчивост
на пресичаните прегради.“
§ 93. Член 101 се отменя.
§ 94. В чл. 102, ал. 1 след думите „горими
прахове“ се поставя запетая и се добавя „летящи частици“.
§ 95. В чл. 103, ал. 1 думите „на производство“ се заличават, а думата „взривоопасни“
се заменя с „експлозивоопасни“.
§ 96. В чл. 104, изречение първо думите
„на производство“ се заличават, а в изречение
второ думите „взривоопасни или“ се заличават
и след думите „горими прахове и“ се добавя
думата „експлозивоопасни“.
§ 97. В чл. 105, изречения първо и второ
думата „взривоопасни“ се заменя с „експлозивоопасни“ и в изречение второ думите „или
за“ се заменят със съюза „или“.
§ 98. В чл. 107 след думите „най-малко 5 m
от“ се добавя думата „отваряеми“.
§ 99. В чл. 109, ал. 1 думите „на производство“ се заличават, а думата „прахозадържатели“ се заменя с „прахоуловители“.
§ 100. В чл. 110 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „взривоопасен“ се заменя
с „горим“.
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Сухите прахоуловители за пречистване на въздуха от горим прах се оборудват с
устройства за освобождаване на налягането
при взрив.
(5) Допуска се циклоните, прахоутаечните
камери, филтрите и други подобни съоръжения и бункерите към тях за горим прах да се
разполагат вътре в помещенията (сградите),
ако са окомплектувани със системи за защита
или предотвратяване на експлозия и пожар.“
§ 101. Членове 111 и 112 се отменят.
§ 102. Глава девета „ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ“ с чл. 113 – 124 и табл. 14 се
изменят така:
„ Г л а в а

д е в е т а

ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ
Чл. 113. (1) При възникване на пожар димои топлоотвеждането се осъществяват посредством вентилационни системи за отвеждане на
дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със
съоръжения и инсталации за подаване на чист
въздух, за отвеждане на дима и топлината и
за ограничаване на разпространяването им.
(2) Отвеждането на дима и топлината се
осъществява посредством:
1. димни люкове – за естествена ВСОДТ,
или;
2. вентилатори с механично задвижване – за принудителна ВСОДТ.
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(3) Подаването на чист въздух се осъществява посредством приточни отвори или принудителна приточна вентилация при спазване
изискванията на тази глава.
(4) В едно помещение не се разрешава
проектиране на ВСОДТ със:
1. комбинирано отвеждане на димните
продукти посредством димни люкове и вентилатори с механично задвижване;
2. комбинирано подаване на чист въздух
от приточни отвори и приточна принудителна
вентилация.
(5) Вентилационните системи за отвеждане
на дима и топлината се проектират за:
1. помещения от класове по функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2,
Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф.3.4, помещения от класове
по функционална пожарна опасност Ф5.1 и
Ф5.2 с категория по пожарна опасност Ф5В,
при площ на помещението и плътност на
топлинно натоварване, попадащи в обхвата
на критериите в колона 1 (за прозоречни
помещения) или колона 2 (за безпрозоречни
помещения) на табл. 14;
2. подземни и безпрозоречни гаражи, когато
броят на автомобилите на етаж е 10 и повече;
3. затворени надземни и полуподземни
гаражи, извън тези по т. 2, когато броят на
автомобилите на етаж е 20 и повече;
4. строежи с атриуми;
5. помещения от всички класове по функционална пожарна опасност, разположени в
подземни етажи и предназначени за повече
от 100 човека, при плътност на топлинно
натоварване над 25 kWh/m 2 , независимо от
площта на помещението;
6. коридори на подземни и полуподземни
етажи с дължина, по-голяма от 20 m, когато
най-малко едно от помещенията, обслужвани
от коридора, има топлинно натоварване с
плътност над 100 kWh/m 2 и в него не е предвидена ВСОДТ.
(6) За изчислителна площ на помещението
при определяне на необходимостта от ВСОДТ
по ал. 5 се приема площта между стени с
минимална огнеустойчивост съгласно колона
4 на табл. 3 в зависимост от необходимата
степен на огнеустойчивост на сградата. Вътрешните преградни стени се предвиждат без
отвори, с изключение на такива, защитени до
изискващата се минимална огнеустойчивост
на стената, както и отвори, в които са монтирани плътни врати.
(7) Изискването по ал. 5 не се прилага за
помещения в сгради или в отделни части от
тях (по смисъла на чл. 12, ал. 1) от V степен на
огнеустойчивост, помещения с газови, прахови
или аерозолни пожарогасителни инсталации,
както и за помещения по ал. 5 с постоянно
разкрити отвори към външна среда с обща
геометрична площ най-малко 10 % от площта
на помещенията.
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(8) Помещенията, в които се проектират
ВСОДТ, се отделят от останалата част на
сградата, в която не се предвиждат ВСОДТ,
посредством стени с огнеустойчивост наймалко Е 30 от строителни продукти с клас
по реакция на огън не по-нисък от В и със
защитени отвори над незадимяемата зона до
същата огнеустойчивост.
(9) Врат и те и капаци те за защ и та на
отворите в стените по ал. 8 се предвиждат
самозатварящи се.
Чл. 114. (1) Димните люкове се проектират в покрива или фасадата на сградата
над незадимяемата зона и се предвиждат с
възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне.
(2) Приточен отвор е всеки отвор към
външна среда, предназначен за постъпване
на чист въздух в помещението (включително прозорци с ъгъл на отваряне най-малко
30°, плъзгащи се и вдигащи се врати, както
и врати с ъгъл на отваряне най-малко 60°),
с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне или постоянно разкрит,
отговарящ на изискванията по чл. 118, ал. 1
или 2. Вратите, прозорците и устройствата,
монтирани в приточните отвори, се предвиждат с механизми за фиксиране в отворено
положение при задействане на ВСОДТ.
(3) Стойността на аеродинамичната площ
на приточните отвори по ал. 2 се приема,
както следва:
1. за отвори с монтирани в тях устройства – в съответствие с определеното от
производителя;
2. за плъзгащи се и вдигащи се врати,
врати с ъгъл на отваряне 90° и повече и постоянно разкрити отвори (без монтирани в
тях устройства, жалузи, решетки и др.) – 0,7
от стойността на геометричната им площ;
3. за врати с ъгъл на отваряне от 60 до
90° – 0,6 от стойността на геометричната им
площ;
4. за прозорци:
а) с ъгъл на отваряне 90° и повече – 0,65
от стойността на геометричната им площ;
б) с ъгъл на отваряне от 60 до 90° – 0,5 от
стойността на геометричната им площ;
в) с ъгъл на отваряне от 45 до 60° – 0,4 от
стойността на геометричната им площ;
г) с ъгъл на отваряне от 30 до 45° – 0,3 от
стойността на геометричната им площ;
5. извън случаите по т. 1, 2, 3 и 4 – 0,3 от
стойността на геометричната им площ.
Чл. 115. Димните люкове се инсталират
така, че разстоянието от горната им димоотвеждаща повърхност до водоотвеждащата
повърхност на покрива да е най-малко 0,3 m.
Чл. 116. (1) Димните люкове се проектират
равномерно разположени в рамките на димен
резервоар. Максималната единична аеродинамична площ на димен люк с изключение на
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димните люкове за сцени на помещения от
подклас на функционална пожарна опасност
Ф2.1 е, както следва: 2,40 m 2 – за помещения с
височина до 4 m и с наклон на покрива до 12°,
и 4 m 2 – за помещения с по-голяма височина
или с по-голям наклон.
(2) Димните люкове се предвиждат с класификация по огнеустойчивост минимум В300
и с минимален клас по реакция на огън С d0.
(3) Димните люкове на покривите на сградите се проектират на разстояние най-малко
2,5 m от стените на помещенията и от вертикалните прегради, обособяващи димните
резервоари, и на разстояние най-малко 5 m от
брандмауери. При разполагането на димен люк
на покрива на сграда с по-ниска кота корниз
от съседната сграда разстоянието от димния
люк до съседната сграда е не по-малко от 8 m.
(4) Димните люкове на фасадите на помещенията се проектират на разстояние най-малко
2,5 m от съседните стени и на разстояние
най-малко 5 m от брандмауери.
(5) Фасадните димни люкове за всеки
димен резервоар се дублират на най-малко
две различни фасади, като при скорост на
вятъра над 1 m/s се осигурява отварянето им
от подветрената страна на сградата посредством система за следене посоката на вятъра
(ветрова централа).
Чл. 117. (1) В помещенията, в които за отвеждане на дима и топлината се предвиждат
димни люкове, за подаване на чист въздух
се проектират:
1. приточни отвори с аеродинамична площ
не по-малка от аеродинамичната площ на
димните люкове в най-големия димен участък (ДУ), или
2. приточна принудителна вентилация с
производителност, осигуряваща не по-малко
от 80 % от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация по табл. 14 за
най-големия ДУ; скоростта на постъпващия в
помещенията въздух е не по-голяма от 5 m/s.
(2) В помещенията, в които за отвеждане
на дима и топлината се предвиждат вентилатори с механично задвижване, за подаване
на чист въздух се проектират:
1. приточни отвори с площ, осигураваща
скорост на постъпващия въздух в помещението
не по-голяма от 5 m/s, или
2. приточна принудителна вентилация с
производителност, осигуряваща не по-малко
от 80 % от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация по табл. 14 за
най-големия ДУ; скоростта на постъпващия в
помещенията въздух е не по-голяма от 5 m/s.
Чл. 118. (1) Приточните отвори се разполагат равномерно в рамките на помещението,
като горният край на отворите е на височина
най-малко 1 m под горния край на незадимяемата зона.
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(2) Допуска се като приточни отвори да се
използват димните люкове на съседни димни резервоари в същото помещение. В този
случай долният край на димната преграда се
проектира на разстояние най-малко 1 m под
горния край на незадимяемата зона, като на
разстояние 1 m от двете страни на проекцията на димната преграда върху пода не се
предвиждат горими материали.
(3) Местата на подаване на чист въздух
посредством приточна принудителна вентилация се проектират в съответствие с ал. 1,
като въздушната струя се насочва към пода
на помещението.
Чл. 119. (1) Вентилаторите за отвеждане на
дима и топлината с механично задвижване се
предвиждат с минимална класификация по
огнеустойчивост F 300. Захранващите кабели
се осигуряват срещу повреди от топлинно
въздействие при пожар в продължение на
най-малко 60 min в сгради от І и ІІ степен
на огнеустойчивост и най-малко 30 min в
сгради от ІІІ и ІV степен на огнеустойчивост. Захранващите кабели на останалите
елементи на естествените и принудителните
ВСОДТ (димни люкове, приточни отвори,
димни прегради, табла за управление и др.)
трябва да са с класификация Р (РН) 30 или
под конструкции и покрития, осигуряващи
огнеустойчивост ЕІ 30.
(2) Въздухопроводите на ВСОДТ за транспортиране на димни продукти директно навън
от помещението и клапите за контрол на дима
(в случаите по чл. 123, ал. 3) се предвиждат
с минимална огнеустойчивост в зависимост
от необходимата степен на огнеустойчивост
на сградата, както следва:
1. Е 300 60 – за сгради от І и ІІ степен на
огнеустойчивост;
2. Е 300 30 – за сгради от ІІІ и ІV степен на
огнеустойчивост.
(3) Въздухопроводите на ВСОДТ за транспортиране на димни продукти през съседни
помещения и клапите за контрол на дима (в
случаите по чл. 123, ал. 3) се предвиждат с
минимална огнеустойчивост в зависимост от
необходимата степен на огнеустойчивост на
сградата, както следва:
1. ЕІ 60 – за сгради от І и ІІ степен на
огнеустойчивост;
2. ЕІ 30 – за сгради от ІІІ и ІV степен на
огнеустойчивост.
(4) Въ з д у хоп р ов од и т е н а с м у к ат е л н а
ВСОДТ, преминаващи през съседни помещения, разделени с пожарозащитни прегради,
както и клапите за контрол на дима се предвиждат с минимална огнеустойчивост, равна
на огнеустойчивостта на съответната преграда.
Чл. 120. (1) Височината на помещенята се
определя от пода до тавана на помещенията,
като окачените тавани не се вземат предвид в
случаите, при които отворите в тях са повече
от 25 % от площта им.
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(2) При отвори в окачени тавани с площ,
по-малко от 25 % от площта им, за осигуряване
на ефективно отделяне на дима и топлината
се предвиждат направляващи канали от окачения таван към устройствата по чл. 113, ал. 2,
изпълнени от материали с клас по реакция
на огън не по-нисък от А2.
(3) Когато в пространството между окачения
таван и тавана на помещението са предвидени
горими материали или строителни продукти
с клас по реакция на огън, по-нисък от А2,
се осигурява димен люк с площ не по-малко
от 1 m 2 на всеки 400 m 2 площ.
Чл. 121. (1) Вентилационните системи за
отвеждане на дима и топлината се управляват
от централи с възможност за автономна работа
в продължение на 72 часа. Вентилационните
системи за отвеждане на дима и топлината се
задействат ръчно дистанционно и автоматично.
В случай че в помещението са проектирани
два и повече ДУ, се предвиждат технически
решения за гарантиране задействането на
ВСОДТ в ДУ, в който е възникнал пожар.
(2) Вентилационните системи за отвеждане
на дима и топлината се проектират така, че до
60 s от задействането на командния сигнал да
достигат проектното ниво на производителност.
(3) Отварянето на приточните отвори или
задействането на приточната вентилация на
ВСОДТ се осъществява непосредствено след
отварянето на димните люкове или задействането на смукателната вентилация на ВСОДТ.
(4) Вентилационните системи за отвеждане
на дима и топлината се захранват с електрическа енергия като потребители от първа
категория с автоматично превключване на
захранването.
Чл. 122. (1) За ограничаване на разпространението на димни продукти при пожар и за
ефективното им отстраняване от помещенията
се проектират димни резервоари, обособени
с междуетажни преградни и покривни конструкции с минимална огнеустойчивост Е30 и:
1. с активни или стационарни димни прегради с минимална класификация по огнеустойчивост D 30 (DН 30) и с минимален клас
по реакция на огън С d0, и/или
2. със стени с минимална огнеустойчивост
Е30.
(2) При обособяването на димни резервоари
в помещение се спазват следните изисквания:
1. минималната площ на димния резервоар
е 300 m 2 – за помещения с площ над 300 m 2;
2. при наличие на димни люкове максималната площ на димния резервоар е 2000 m 2 ,
а при наличие на вентилатори с механично
задвижване – 2600 m 2; максималната дължина
на всеки димен резервоар по осите е 60 m;
3. при наличие на димни люкове максималната площ на димния резервоар в атриуми
е 1000 m 2 , а при наличие на вентилатори с
механично задвижване – 1300 m 2; максималната дължина на всеки димен резервоар по
осите е 40 m.
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Чл. 123. (1) Минималните стойности на
аеродинамичната площ на димните люкове
или кратността на въздухообмена на принудителната ВСОДТ в помещенията се определят
за всеки димен участък, както следва:
1. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 1 – по
табл. 14, в зависимост от височината на незадимяемата зона в ДУ, площта и височината на
ДУ, плътността на топлинното натоварване;
2. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 2 и
3 – съгласно забележка 1 към табл. 14;
3. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 4 – съгласно раздел I на глава тринадесета;
4. за помещенията по чл. 113, ал. 5, т. 5 – по
табл. 14, в зависимост от височината на незадимяемата зона в ДУ, площта и височината на
ДУ, плътността на топлинното натоварване;
5. за коридорите по чл. 113, ал. 5, т. 6 – съгласно забележка 2 към табл. 14.
(2) За помещения със спринклерна пожарогасителна инсталация стойностите на
аеродинамичната площ на димните люкове
и кратността на въздухообмена по табл. 14 се
намаляват с 50 %.
(3) Когато един вентилатор с механично
задвижване обслужва повече от един ДУ,
дебитът му може да бъде сведен до този, изискван за най-големия ДУ, при осигуряване
на клапи за контрол на дима.
(4) Стойностите на плътността на топлинното натоварване в помещенията в зависимост от тяхното предназначение се определят
съгласно приложение № 9.
(5) Височината на незадимяемата зона в
ДУ се определя при спазване на следните
изисквания:
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1. не по-малко от височината от пода до
кота 0,2 m над горния край на най-високо
разположения незащитен отвор към съседно
помещение, и
2. за амфитеатрални помещения (кина,
театри и др. под.) не по-малко от 2 m над
най-високо обитаемата кота в ДУ, или 80 %
от осреднената височина на помещението
спрямо най-ниската кота на пребиваване на
посетители, и
3. не по-малко от височината от пода до кота
0,2 m над долния край на димната преграда,
с изключение на случаите по чл. 118, ал. 2, и
4. не по-малко от височината от пода до
кота 1,0 m над долния край на димната преграда – в случаите по чл. 118, ал. 2.
(6) При определ яне на височината на
незадимяемата зона по ал. 5 максималната
є стойност се приема не повече от 80 % от
височината на ДУ, а минималната – не помалко от 50 % от височината на ДУ.
Чл. 124. Оразмеряването на вентилационни
системи за отвеждане на дима и топлината
може да се извършва и въз основа на методите
по БДС EN 12101 „Системи за управление на
дим и топлина“, свързани с частите за проектиране от същия стандарт, както и въз основа
на методите по СД СЕN/ TR 12101-5 „Системи
за управление на дим и топлина. Инструкции
за функционални препоръки и изчислителни
методи при системите за вентилация на дим
и остатъчна топлина“ за видовете строежи,
за които по табл. 1 от СД СЕN/ TR 12101-5
са определени стандартни стойности за параметрите за проектни пожари.
Таблица 14

Площ на димните люкове и кратност на принудителната вентилация на ВСОДТ

Q от 25 до 50 kWh/m 2

50
60

F над 1200 m F над 600 m
2

2

70
80

над 10

9,01-10

8,01-9

7,01-8

6,01-7

5,01-6

3

4,01-5

Височина на незадимяемата зона y, % от H

2

3,01-4

Безпрозоречни
помещения

1

Височина на димния участък H, m

до 3

Помещения

Плътност на топлинното
натоварване в помещението Q, kWh/m 2 , и площ на
помещението F, m 2

Минимална аеродинамична свободна площ на димните люкове
в димния участък, Aa в % от площта на димния участък, F1 в m 2
Кратност на принудителната вентилация на обема на димния
участък, n, h-1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

0,20

0,25

0,30

0,35

0,39

0,44

0,49

0,54

-

8

9

10

11

12

12

13

14

-

0,29

0,36

0,44

0,51

0,58

0,65

0,73

0,80

-

11

12

13

14

15

16

17

18

0,32

0,42

0,53

0,63

0,74

0,84

0,95

1,06

1,16

12

14

15

17

18

19

21

22

23

0,47

0,63

0,79

0,95

1,11

1,26

1,42

1,58

1,74

15

17

19

21

22

24

25

27

28

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

Q от 51 до 100 kWh/m 2
50

60
F над 600 m 2

F над 300 m 2
70
80

Q от 101 до 200 kWh/m

2

50
60

F над 300 m 2

F над 150 m 2

70
80

Q от 201 до 500 kWh/m 2

50
60

F над 150 m

2

F над 75 m

2

70
80

Q от 501 до 1000 kWh/m

2

50
60

F над 100 m 2

F над 50 m 2

70
80

Q от 1001 до 2000 kWh/m

2

50
60

F над 100 m

2

F над 50 m

2

70
80

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

0,26

0,33

0,39

0,46

0,53

0,59

0,66

0,72

-

11

12

14

15

16

17

17

18

-

0,39

0,48

0,58

0,68

0,77

0,87

0,97

1,06

-

15

16

18

19

21

22

23

24

0,42

0,56

0,70

0,84

0,99

1,13

1,27

1,41

1,55

16

18

20

22

24

26

27

29

30

0,63

0,84

1,05

1,26

1,47

1,68

1,90

2,11

2,32

19

22

25

27

30

32

34

35

37

-

0,33

0,41

0,49

0,58

0,66

0,74

0,82

0,90

-

14

15

17

18

20

21

22

23

-

0,48

0,60

0,73

0,85

0,97

1,09

1,21

1,33

-

18

20

22

24

26

27

29

30

0,53

0,70

0,88

1,06

1,23

1,41

1,58

1,76

1,94

20

23

26

28

30

32

34

36

38

0,79

1,05

1,32

1,58

1,84

2,11

2,37

2,63

2,90

24

28

31

34

37

40

42

44

46

-

0,39

0,49

0,59

0,69

0,79

0,89

0,99

1,09

-

17

19

20

22

23

25

26

27

-

0,58

0,73

0,87

1,02

1,16

1,31

1,45

1,60

-

22

24

27

29

31

33

34

36

0,63

0,84

1,06

1,27

1,48

1,69

1,90

2,11

2,32

24

27

31

34

36

39

41

43

46

0,95

1,26

1,58

1,90

2,21

2,53

2,84

3,16

3,47

29

34

38

41

44

47

50

53

56

-

0,46

0,58

0,69

0,81

0,92

1,04

1,15

1,27

-

19

22

24

26

27

29

31

32

-

0,68

0,85

1,02

1,18

1,35

1,52

1,69

1,86

-

25

28

31

34

36

38

40

42

0,74

0,99

1,23

1,48

1,72

1,97

2,22

2,46

2,71

28

32

36

39

42

45

48

51

53

1,11

1,47

1,84

2,21

2,58

2,95

3,32

3,69

4,05

34

39

44

48

52

55

59

62

65

-

0,53

0,66

0,79

0,92

1,05

1,18

1,32

1,45

-

22

25

27

29

31

33

35

37

-

0,77

0,97

1,16

1,35

1,55

1,74

1,93

2,13

-

29

32

36

38

41

44

46

48

0,84

1,13

1,41

1,69

1,97

2,25

2,53

2,81

3,10

32

37

41

45

48

52

55

58

61

1,26

1,68

2,11

2,53

2,95

3,37

3,79

4,21

4,63

39

45

50

55

59

63

67

71

74

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

1

2

Q над 2000 kWh/m2

3
50
60

F над 100 m 2

F над 50 m 2

70

80

ВЕСТНИК
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

0,59

0,74

0,89

1,04

1,18

1,33

1,48

1,63

-

25

28

30

33

35

37

39

41

-

0,87

1,09

1,31

1,52

1,74

1,96

2,18

2,39

-

33

37

40

43

46

49

52

54

0,95

1,27

1,58

1,90

2,22

2,53

2,85

3,17

3,48

36

41

46

50

54

58

62

65

68

1,42

1,90

2,37

2,84

3,32

3,79

4,26

4,74

5,21

44

50

56

62

67

71

75

80

83

Забележки:
1. За гаражите по чл. 113, ал. 5, т. 2 и 3 се проектира механична ВСОДТ с кратност 12 h -1 или
естествена ВСОДТ с площ 1 % от площта на гаража.
2. За коридорите по чл. 113, ал. 5, т. 6 се проектира механична ВСОДТ с кратност 12 h -1 или
естествена ВСОДТ с площ 1 % от площта на
коридора.
3. За сцени на помещения в сгради от подклас на
функционална пожарна опасност Ф2.1 с височина,
по-голяма от 10 m, стойностите за естествената
ВСОДТ по табл. 14 се приемат за всеки 10 m от
височината им.
4. За димни участъци с височина над 10 m, с
изключение на сцени в помещения от подклас
на функционална пожарна опасност Ф2.1, производителността на принудителната вентилация
на ВСОДТ се определя на база обем на димния
участък с височина 10 m.
5. Производи телност та на п рин у ди т елната
вентилация на ВСОДТ се определя на база геометричния обем на димния участък.
6. При наличие на окачени тавани с площ на
отворите в тях, по-малка от 25 % от площта им,
за отстраняване на дима и топлината в окачения
таван към направляващия канал се проектира отвор
с площ, два пъти по-голяма от аеродинамичната
площ на димния люк.“

§ 103. Член 125 се изменя така:
„Чл. 125. Локално (местно) отопление се
осигурява посредством разположени в помещенията горивни устройства (печки, нагреватели
и др.) на твърдо, течно и газообразно гориво
или електрическа енергия.“
§ 104. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2 – 5 се изменят така:
„2. помещения от категория по пожарна
опасност Ф5В с площ, по-голяма от 100 m 2 , в
които се отделят горими прахове или летящи
частици;
3. помещения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф2.1, Ф3.1, Ф3.2 и
Ф3.4, предназначени за повече от 300 човека;
4. сгради и помещения от подкласове на
функционална пожарна опасност Ф2.2 и Ф3.3
с площ, по-голяма от 100 m 2;
5. сгради и помещения от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 с повече от

100 човека и от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1 с повече от 200 човека;“
б) точки 7 и 8 се изменят така:
„7. сгради и помещения на кислородни
станции (от подклас на функционална пожарна
опасност Ф5.1);
8. гаражи за повече от десет автомобила и
сервизни работилници с повече от десет поста
(от подкласове Ф5.1 и Ф5.2 от категория по
пожарна опасност Ф5В);“
в) създава се т. 10:
„10. складове от категория по пожарна
опасност Ф5В с площ, по-голяма от 200 m 2 .“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изискванията по ал. 1 не се отнасят
за каталитични излъчватели с инфрачервени
лъчи, за термопомпени климатизатори – разделна система, както и за газови излъчватели,
при които изгарянето на горивото се извършва
извън отопляемото помещение. Уредите се
предвиждат със съответната защита съгласно
глава дванадесета, като повърхностната температура на уредите (отоплителните повърхности) не трябва да превишава температурата
на самовъзпламеняване на средата.“
§ 105. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 127 става ал. 1
и се изменя така:
„(1) Комините на сградите се изпълняват
от строителни продукти с клас по реакция
на огън най-малко А2, с огнеустойчивост G
100, съгласно БДС EN 13501-2 „Класификация на строителни продукти и елементи по
отношение на реакцията им на огън. Част
2: Класификация въз основа на резултати от
изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации“. Фугите
се запълват по цялата дължина на комина.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Допускат се метални комини, които не
отговарят на изискванията по ал. 1, в случай
че те са проектирани на разстояние наймалко 1,5 пъти диаметъра на комина, но не
по-малко от 0,3 m от елементите на сградата,
изпълнени от строителни продукти с клас по
реакция на огън В – F.“
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§ 106. Член 128 се изменя така:
„Чл. 128. Комините за отоплителни устройства, предвидени за температурна обработка
на хранителни продукти, се проектират с
клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост G 50, без отвори към съседни
помещения по цялата височина.“
§ 107. В чл. 132, изречение първо думите
„горими конструкции“ се заменят с „конструкции, изпълнени от строителни продукти
с класове по реакция на огън D – F“, а в изречение второ думата „вратички“ се заменя
с „капаци“.
§ 108. Член 134 се изменя така:
„Чл. 134. Локалните отоплителни уреди
и димоотводните им тръби се разполагат в
съответствие с техническите спецификации и
инструкции на производителя и на разстояние
най-малко 0,5 m от конструкции, изпълнени
от строителни продукти с класове по реакция
на огън В – F.“
§ 109. Член 137 се изменя така:
„Чл. 137. Разрешава се локално отопление
с газови уреди на помещения извън тези по
чл. 126, ал. 1 при спазване изискванията на
раздели ІІІ, ІV и V от глава шеста на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила
и нормативи за проектиране, изграж дане
и ползване на обектите и съоръженията за
пренос, съхранение, разпределение и доставка
на природен газ и на раздел Х от глава втора
на Наредбата за устройството, безопасната
експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени
въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г.
(ДВ, бр. 82 от 2004 г.). За помещения, разположени в полуподземни или подземни етажи
и предназначени за повече от 50 човека, не се
допуска локално отопление с газови уреди.“
§ 110. Член 138 се отменя.
§ 111. Член 139 се изменя така:
„Чл. 139. Допуска се съхраняването на
твърдо гориво в помещения на сгради или в
пристроени навеси с конструкции от строителни продукти с клас по реакция на огън А1.“
§ 112. В чл. 141 изречение второ се изменя
така: „Когато при производства с горим прах
или летящи частици по технологични причини се налага повторно използване на въздуха
за отопление, той се очиства от праха или
летящите частици преди засмукването му от
вентилатора.“
§ 113. В чл. 143 след думата „производства“
се добавят думите „от категории по пожарна
опасност Ф5Б и Ф5В“, а след думата „прах“
се добавят думите „или летящи частици“.
§ 114. В чл. 145 се създава изречение второ:
„Разстоянието между кожуха и топлопровода
се предвижда не по-малко от 15 mm и запълнено с продукти с клас по реакция на огън
не по-нисък от А2.“
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§ 115. Член 147 се изменя така:
„Чл. 147. 3а помещенията на ацетиленови
уредби се проектира централно отопление с
температура на отоплителните тела и на топлопроводите до 100 °С, като температурата в
помещенията не трябва да е под 5 °С.“
§ 116. В чл. 149, ал. 2 след думата „прегради“
се добавят думите „и прегради на пожарни
сектори“, а накрая се поставя запетая и се
добавя „като се спазват и изискванията на
чл. 17“.
§ 117. В чл. 150 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За сгради и помещения от клас на
функционална пожарна опасност Ф5.3 не се
допуска проектиране на отопление с печки
на твърдо гориво.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 118. В чл. 151, ал. 2, изречение второ
запетаята след думата „места“ се заменя със
съюза „или“.
§ 119. Член 152 се изменя така:
„Чл. 152. (1) Водогрейни котли с максимална работна температ у ра, по-ниска от
115 °С включително, и с топлинна мощност
до 116,3 kW и парни котли с максимално
работно налягане, по-ниско от 0,07 МРа, и с
топлинна мощност до 116,3 kW могат да се
разполагат в сгради и помещения от клас по
функционална опасност Ф1 до Ф5.
(2) Ко тли те с т оп линна мощ ност на д
116,3 kW могат да се разполагат в сгради и помещения от подклас по функционална опасност
Ф5.1 с категория по пожарна опасност Ф5В,
Ф5Г и Ф5Д, при условие че са в самостоятелно
помещение, отделено с пожарозащитни стени,
и отговарят на едно от следните условия:
1. котлите са водогрейни с максимална
работна температура до 115 °С;
2. котлите са водогрейни с максимална
работна температура, по-висока от 115 °С, и
с топлинна мощност до 2900 kW;
3. котлите са парни с максимално работно
налягане до 0,07 МРа;
4. котлите са котли-утилизатори;
5. котлите са правотокови парни с паропроизводителност на всеки един не по-голяма
от 4 t/h.
(3) Ко тли те с т оп линна мощ ност на д
116,3 kW извън тези по ал. 1 и 2 се предвиждат
в самостоятелни помещения, проектирани
като пожарни сектори по смисъла на чл. 16.
(4) Парни котли с максимално работно
налягане, по-високо от 0,07 МРа, и водогрейни
котли с максимална работна температура,
по-висока от 115 °С, с изключение на тези по
ал. 2, се разполагат в самостоятелни сгради
от І и ІІ степен на огнеустойчивост или в
сгради, изпълнени от стоманени незащитени
конструкции.
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(5) Котлите се предвиждат на разстояние
най-малко 2 m от конструкции, изпълнени от
строителни продукти с класове по реакция
на огън D – F.
(6) За котлите с органични топлоносители
се спазват изискванията за водогрейни котли.
(7) Газовите уреди за отопление се разполагат при спазване изискванията на ал. 1 – 6
и на изискванията на раздели ІІІ, ІV и V от
глава шеста на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране,
изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение
и доставка на природен газ и на раздел Х от
глава втора на Наредбата за устройството,
безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за
втечнени въглеводородни газове.“
§ 120. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При проектиране на комините на котелните помещения се спазват изискванията
на чл. 127.“
2. В ал. 2 накрая се добавят думите „или
летящи частици“.
§ 121. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Разстоянията от резервоарите за течно
гориво до съседни сгради и съоръжения се определят при спазване изискванията на табл. 52.
Когато резервоарите са проектирани до стени без
отвори с огнеустойчивост REI 120, изпълнени
от строителни продукти с клас по реакция на
огън А1, разстоянията не се нормират.
(2) За подземни резервоари разстоянията
по ал. 1 се намаляват с 50 %.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Допуска се монтиране на резервоари
за гориво в котелните помещения, ако са с
обем до 5 m 3 включително и са разположени
на разстояние най-малко 2 m от котлите и
електрическите съоръжения. Пред котлите,
работещи с течно гориво, и под резервоарите
се предвиждат приемници за разлято гориво.
(5) Допуска се в подземните етажи и в
етажите с директен изход на нивото на терена
в сгради от клас по функционална пожарна
опасност Ф1 – Ф4, проектирани от I и II степен на огнеустойчивост, да се съхраняват ГТ
в самостоятелни помещения, както следва:
1. в метални и стоманобетонни резервоари – до 20 m 3;
2. в резервоари от полимерни материали
с единична вместимост до 2 m 3 и с обща
вместимост – до 10 m 3.“
§ 122. В чл. 155 ал. 2 и 4 се отменят.
§ 123. В чл. 158 думите „заключващи се
негорими капаци“ се заменят със „заключващи
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се капаци, изпълнени от строителни продукти
с клас по реакция на огън А1 или А2“.
§ 124. Член 160 се изменя така:
„Чл. 160. При разполагане на котелни помещения в сградите се спазват изискванията
на чл. 57.“
§ 125. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) За сградите (или части от тях, отделени
с брандмауер) и откритите технологични съоръжения се предвижда външно водоснабдяване
за пожарогасене от водопровод с пожарни
хидранти.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „при спазване на изискванията“ се
заменят с „по реда“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Площадковите водопроводи за пожарогасене с дължина над 200 m се проектират
сключени.
(6) Oтклонения от водопроводи за пожарогасене се допускат само за отделни сгради и
съоръжения, ако дължината на водопроводното отклонение не надвишава 200 m.“
§ 126. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за отделно стоящи сгради с категории
по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, предвидени от I, II степен на огнеустойчивост или от
пожаронезащитени метални конструкции,
както и за самостоятелни животновъдни
сгради (от подклас Ф5.4) от всички степени на огнеустойчивост (отделно стоящи са
сградите, разположени извън урбанизираните
територии и на разстояние повече от 200 m
от водоизточници);“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. за сгради с категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д от I, II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени метални
конструкции, разположени в селскостопански
дворове, при обем на сградата (или част от
нея, отделена с брандмауер), по-малък или
равен на 3000 m 3;“.
3. Създават се т. 5, 6 и 7:
„5. за сгради и открити технологични съоръжения, където използването на вода може
да предизвика взрив, пожар или разпространение на огъня;
6. за сгради (или части от тях, отделени в
пожарен сектор) с разгъната застроена площ,
по-малка или равна на 35 m 2;
7. за открити технологични съоръжения с
категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д.“
§ 127. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст на чл. 163 се изменя
така:
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класове на функционална пожарна опасност
се определя в зависимост от необходимите
водни количества.“
§ 132. Член 169 се изменя така:
„Чл. 169. На водопроводите за пожарогасене се предвиждат спирателни кранове за
разделянето им на участъци с не повече от
пет пожарни хидранта в един участък.“
§ 133. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Пожарните хидранти по ал. 1 се разполагат на разстояние от строежите, както
следва:
1. до 200 m от жилищни сгради (от подкласове Ф1.3 и Ф1.4) с обем до 3000 m 3;
2. до 80 m от сгради с клас на функционална
пожарна опасност Ф1 – Ф5 (с изключение на
сградите по т. 1) и от открити технологични
съоръжения.
(3) Разстоянията по ал. 2 се определят по
пътя за достъп до строежа или по дължина
на пътя за противопожарни цели.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея се
създава изречение второ: „Не се разрешават
подземни хидранти на пътища, предвидени
за престой и паркиране.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 134. В чл. 171, табл. 15 думите „От 100 000
до 500 000“ се заменят с „Над 100 000“.
§ 135. В чл. 172 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст на чл. 172 става ал. 1
и се изменя така:
„(1) Разходът на вода за пожарогасене в
производствени обекти, закрити гаражи и
складове (от клас Ф5) се изчислява за сградата или откритото технологично съоръжение,
разположени на производствената площадка,
за които по табл. 16 или по ал. 2 е определен
най-големият разход на вода.“
2. Таблица 16 се изменя така:

„Чл. 163. Водоснабдяване за пожарогасене
(без водопроводи с пожарни хидранти) от резервоари или водоизточници (естествени или
изкуствени езера, реки, както и водовземни
шахти с обем не по-малък от 18 m 3 и с постоянен приток на вода не по-малък от 5 l/s), осигуряващи целогодишно необходимите водни
количества за пожарогасене, се допуска за:“.
2. В т. 1, 2 и 3 предлогът „до“ се заличава, а след думата „пожарогасене“ се поставя
запетая и се добавя „по-малък или равен на“.
3. Създава се т. 5:
„5. строежи от класове на функционална
пожарна опасност Ф1 – Ф4 с разход на вода за
пожарогасене, по-малък или равен на 10 l/s.“
§ 128. Член 164 се изменя така:
„Чл. 164. При водоснабдяване за пожарогасене от водоизточници или резервоари
(без водопроводи за пожарогасене с пожарни хидранти) се предвиждат съоръжения за
водочерпене (подви ж ни или стационарни
мото- или електропомпи) и водовземни шахти
за засмукване или устройства за пълнене на
пожарни автомобили.“
§ 129. Член 165 се изменя така:
„Чл. 165. (1) В района на железопътните гари
по цялата дължина на коловозното развитие
се предвижда водопровод за пожарогасене с
хидранти по дължина на коловозите на разстояние един от друг най-много 100 m и през
пет коловоза по широчината на коловозното
развитие.
(2) Разходът на вода за противопожарни
нужди се приема, както следва:
1. до 10 железопътни коловоза – 10 l/s;
2. от 10 до 20 железопътни коловоза – 15 l/s;
3. над 20 железопътни коловоза – 20 l/s.“
§ 130. В чл. 166 ал. 2 се изменя така:
„(2) За сгради с повече от един надземен
етаж свободният напор по ал. 1 се увеличава с по 0,04 МРа за всеки следващ етаж на
застрояване.“
§ 131. Член 168 се изменя така:
„Чл. 168. Диаметърът на тръбите на водопроводите за пожарогасене за строежи от всички

„Таблица 16
Степен на огнеустойчивост
на сградите

Категория на
производството по пожарна опасност

1
I и II степен и от пожаронезащитени метални конструкции

2
Ф5Г и Ф5Д
Ф5А, Ф5Б и
Ф5В
Ф5Г и Ф5Д
Ф5В
Ф5Г и Ф5Д
Ф5В

III степен
IV и V степен

Разход на вода за един пожар, l/s,
при обем на сградата (или на част от нея, отделена с
брандмауер), m 3
≤ 3 000
≤ 5 000
≤ 20 000 ≤ 50 000 > 50 000
3
5
10

4
5
10

5
5
15

6
5
15

7
5
20

5
10
10
15

10
15
15
20

15
20
20
25

20
25
-

25
35
-

“
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1. В ал. 1 думите „от водопровод“ и „обществени“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Разходът на вода за пожарогасене за
сградите по ал. 1 със застроен обем до 3000 m 3
се приема 10 l/s.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 137. Член 174 се изменя така:
„Чл. 174. Разходът на вода за пожарогасене в селскостопански дворове се определя
за сградата в двора, за която по табл. 17 се
изисква най-голям разход на вода.“
§ 138. В чл. 175 се правят следните изменения:
1. Думите „фураж както за сграда от V
степен на огнеустойчивост“ се заменят с
„фураж, приравнен към обема на сграда от
V степен на огнеустойчивост“.
2. Таблица 17 се изменя така:

3. Създава се ал. 2:
„(2) Разходът на вода за пожарогасене на
открити технологични съоръжения, разположени на производствената площадка в обекти
по ал. 1, се определя, както следва:
1. при площ на съоръжението (площта
на площадката, заета от тех нологичните
съоръжения, или площта на проекцията им
върху площадката, на която са разположени)
до 1500 m 2 и категория по пожарна опасност
Ф5А, Ф5Б или Ф5В – 10 l/s;
2. при площ на съоръжението (площта на
площадката, заета от технологичните съоръжения, или площта на проекцията им върху
площадката, на която са разположени) над
1500 m 2 и категория по пожарна опасност
Ф5А, Ф5Б или Ф5В – 15 l/s.“
§ 136. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:

„Таблица 17
Степен на огнеустойчивост
на сградите или съоръженията

I и II степен и от пожаронезащитени стоманени конструкции
III степен
IV и V степен

Категория
по пожарна
опасност

Разход на вода за един пожар, l/s,
при обем на сградата (или част от
нея, отделена с брандмауер), m 3
≤ 3000

≤ 10 000

≤ 20 000

≤ 50 000

> 50 000

Ф5Г и Ф5Д

-

5

5

5

5

Ф5А, Ф5Б и
Ф5В

10

10

15

15

20

Ф5Г и Ф5Д

5

10

15

20

25

Ф5В

10

15

20

25

35

Ф5Г и Ф5Д

10

15

20

20

20

Ф5В

15

20

25

25

25

“
§ 139. В чл. 179 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „табл. 16, 17 и 18“ се заменят с „табл. 16 и 17“.
2. В т. 6 думите „табл. 16“ се заменят с „табл. 15“.
§ 140. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Необходимите водни количества за пожарогасене се съхраняват в резервоар в случаите,
когато няма техническа възможност за подаването им от водоизточника или от водопроводната
мрежа на урбанизираната територия при максимално часово водопотребление за питейно-битови и/или производствени нужди.“
2. Създава се ал. 3 с табл. 17а:
„(3) В случаите по ал. 1 за сгради с обем до 3000 m 3 и за открити технологични съоръжения
обемът на необходимите водни количества за пожарогасене се определя съгласно табл. 17а.
Таблица 17a

1

Необходим противопожарен запас от
Клас по функциПлощ на сградата (или на
вода, m 3
онална пожарна част от нея, отделена с бранд1
опасност на
мауер) S ),
m2
сградата
2
3
4

1.

Ф1-Ф4

S ≤ 120

14

2.

Ф1.3

S ≤ 200

14

3.

Ф1-Ф4

120 < S ≤ 1000

22

№
по
ред
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3

4

S ≤ 500

22

S > 1000

36

4.

Ф5

5.

Ф1-Ф4

6.

Ф5

500 < S ≤ 1000

36

7.

От к ри т и тех нолог и ч н и с ъор ъжения

30 < S ≤ 1500

36

S2) > 1500

54

2)

Забележки:
1)
Площта S е сумата от застроените площи на
етажите в сградата (или на част от нея, отделена
с брандмауер).
2)
Площта S е площта на площадката, заета
от технологичните съоръжения, или площта на
проекцията им върху площадката, на която те са
разположени.“

§ 141. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „с обем,
по-голям от 1000 m 3“ и запетаята след тях се
заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Резервоарите за съхраняване на вода за
пожарогасене се осигуряват срещу замръзване,
а в тези с открито водно огледало нормалното водно ниво на запълване се предвижда
най-малко 1 m над нивото на необходимите
водни количества за пожарогасене.“
§ 142. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „воден обект“ се
заменят с думата „водоизточник“.
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „като се осигуряват срещу замръзване“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Водоизточниците или резервоарите за
пожарогасене се предвиждат с подстъпи за
засмукване на вода от пожарните автомобили.“
§ 143. Член 190 се изменя така:
„Чл. 190. Водомерните устройства, монтирани на водопроводи за пожарогасене, се
проектират така, че да пропускат необходимите
водни количества за пожарогасене.“
§ 144. В чл. 191, ал. 2 думите „водопроводни
отклонения и сградните“ се заличават.
§ 145. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „строителни продукти,
които отговарят на изискванията за“ се заменят със „строителни продукти с“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се инсталациите по ал. 1
да се изпълняват от строителни продукти с
клас по реакция на огън, различен от А1 и
А2, при условие че са защитени с конструкция
с огнеустойчивост ЕІ 60.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Водопроводи, изпълнени от строителни
продукти с класове по реакция на огън, раз-

лични от А1 и А2, може да се полагат в шахти
и канали със стени с огнеустойчивост ЕІ60.
Местата на преминаване на тръбопроводите
през пожарозащитни прегради се уплътняват,
без да се намалява нормативната огнеустойчивост на пресичаната преграда.“
§ 146. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 193 става
ал. 1 и в нея след думата „сгради“ се добавят думите „или части от тях (по смисъла на
чл. 12, ал. 1)“.
2. Точки 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„1. производствени сгради и складове (от
класове Ф5.1 и Ф5.2), в които вследствие
използването на вода може да бъдат предизвикани взрив, пожар или разпространяване
на огън;
2. производствени и складови сгради (от
подкласове Ф5.1 и Ф5.2) с категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д от I и II степен
на огнеустойчивост или от пожаронезащитени
стоманени конструкции, независимо от обема им, както и сгради от III, IV и V степен
на огнеустойчивост за същите категории по
пожарна опасност и с обем не по-голям от
1000 m 3;
3. самостоятелни сгради с производствено
и складово предназначение (от класове Ф5.1
и Ф5.2) от категория по пожарна опасност
Ф5А, Ф5Б и Ф5В, с площ до 200 m 2 и с обем
не по-голям от 1000 m 3;
4. сгради на водни помпени и пречиствателни станции за битови и отпадъчни води;“.
3. В т. 5 думите „от хидранти“ се заличават,
а накрая се добавя „с подвижни съоръжения
за водочерпене (мото- или електропомпа)“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. строежи от подклас Ф1.3 и Ф1.4 с височина до 28 m;“.
5. Точка 8 се изменя така:
„8. строежи от класове Ф1 – Ф4 със застроен обем до 5000 m 3;“.
6. В т. 9 думата „гаражи“ се заменя с думите „отворени гаражи, затворени гаражи“.
7. Създава се т. 13:
„13. сгради по чл. 162, за които не се изисква водоснабдяване за външно пожарогасене.“
8. Създава се ал. 2:
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„(2) Сградна водопроводна инсталация за
пожарогасене се предвижда и в производствени
или складови помещения с площ над 200 m 2
от категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б
или Ф5В, разположени в сгради по ал. 1, т. 2,
6 или 8, както и за гаражи с над 10 моторни
превозни средства и за сервизи с над пет работни поста, разположени в същите сгради.“
§ 147. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. Необходимите водни количества
за вътрешно водоснабдяване за пожарогасене
се съхраняват в резервоар в случаите, когато
няма техническа възможност за подаването
им от водоизточника или от водопроводната
мрежа на урбанизираната територия през
периода на най-голямо водопотребление при
максимално часово водопотребление за питейно-битови и/или производствени нужди.“
§ 148. Член 195 се изменя така:
„Чл. 195. В производствени сгради от категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б и
Ф5В с два и повече едновременно действащи
пожарни крана, както и в строежи с височина
над 28 m от II, III и IV група водопроводните
инсталации за пожарогасене се проектират
сключени.“
§ 149. В чл. 196 ал. 3 се отменя.
§ 150. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 197 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не се разрешава п роек т и ране на
пожарни кранове в обема на евакуационни
стълбища, за които се изисква отделяне в
стълбищни клетки съгласно чл. 47.“
§ 151. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Сградните водопроводни инсталации за
пожарогасене се проектират така, че всички
помещения в сградата да попадат в радиуса
на действие на плътната струя на един или
повече пожарни кранове.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 152. В чл. 199, ал. 1 табл. 19 се изменя
така:
„Таблица 19
№ Видове сгради (попо
мещения) според
ред
функционалното
им предназначение

1
1.

2

Брой на
едновременно
действащите
пожарни
кранове

Разход
на вода
за пожарен кран,
l/s

3

4

1

2,0

Производствени
сгради:
а) с площ до 400 m 2
включително
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3

4

б) с площ, по-голяма
от 400 m 2

2

2,0

а) водно- и топлоелектрически централи

2

2,0

б) атомни електрически централи

2

5,0

а) с не повече от
2 m 3/m 2 горими материали и с площ до
400 m 2 включително

1

2,0

б) с не повече от
2 m 3/m 2 горими материали и с площ,
по-голяма от 400 m 2

2

2,5

в) с повече от 2 m 3/m 2
горими материали
и с площ, по-малка
или равна на 400 m 2

2

2,5

г) с повече от 2 m 3/m 2
горими материали и
с площ, по-голяма от
400 m 2

4

2,5

Е лек т р оп р ои зв одствени предприятия:

Складове:

Сгради с височина
над 28 m:
а) от I група

1

2,5

б) от II, III и ІV група

2

2,5

5.

Сгради от клас на
фу нк циона лна по жарна опасност
Ф1 – Ф4 (а дминис т р ат и вн и с г р а д и
и сгради за битови
услуги, общежития,
хо т е л и , у ч е б н и и
здравни сгради, детски заведения и др.)

1

2,0

6.

Театри, кинотеатри,
клубове, културни
домове и др. със зрителни зали:
а) с по-малко от 500
места

1

2,0

б) от 501 до 800 места

2

2,5

в) с над 800 места

3

2,5

Сгради (помещения)
с автоматични средства за пожарогасене (със спринклерна
или дренчерна инсталация)

1

2,5

7.

“
§ 153. В чл. 201 ал. 2 се изменя така:
„(2) Необходимият радиус на действие
на плътната част на водната струя се определя в зависимост от разстоянието, мерено
от пода на помещението до най-високата и
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най-отдалечената (критична) точка на конструкции, изпълнени от строителни продукти
с класове по реакция на огън B, C, D, Е и
F, или до най-високо разположените и найотдалечените горими материали и изделия,
машини и съоръжения. За радиус на действие
на плътната част на водната струя се приема
по-голямото от измерените разстояния, но не
по-малко от 6 m.“
§ 154. В чл. 206 думите „приложение № 2“
се заменят с „приложение № 1“.
§ 155. Член 207 се изменя така:
„Чл. 207. (1) В сгради с три и повече етажа и с височина до 28 m (с изключение на
сградите от подклас Ф1.4) се предвиждат
сухотръбия с тръба с диаметър два цола, с
изводи със спирателни кранове и съединители
тип „щорц“, разположени в непосредствена
близост до входа в евакуационните стълбища
на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на
спасителни екипи, в непосредствена близост
до изхода от сградата се предвижда извод
със спирателен кран и съединител „щорц“
за захранване с вода на су хотръбието от
пожарен автомобил.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за
сгради, за които съгласно чл. 193 се изискват
сградни водопроводни инсталации за пожарогасене.“
§ 156. Член 208 се изменя така:
„Чл. 208. Спринклерните инсталации се
проектират при спазване на изискванията на
БДС ЕN 12845 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни
инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане“, като минималното налягане в хидравлично най-неблагоприятно разположения
спринклер (с изключение на вътрешностелажните спринклери) е не по-малко от 1,00 bar.“
§ 157. В чл. 209 думите „завеси с отворен
спринклер“ се заменят с „водни завеси“.
§ 158. Член 210 се изменя така:
„Чл. 210. Водните завеси се проектират
при спазване изискванията на СД CEN/TS
14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода.
Проектиране, монтиране и поддържане“, като
минималната им интензивност е 1,00 l/s за
линеен метър.“
§ 159. В чл. 211 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 211 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За подземни водопроводи се разрешава
използването на тръби от строителни продукти с клас по реакция на огън, различен от
А1 и А2.“
§ 160. В чл. 214 се създава изречение второ:
„Инсталациите за пожарогасене на резервоари
с ЛЗТ и ГТ се проектират при спазване изискванията на БДС EN 13565-2 „Стационарни
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пожарогасителни инсталации. Инсталации
с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и
поддържане“.“
§ 161. В чл. 215, ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. огледалната повърхност на най-големия
резервоар в товарната зона на танкерите;“.
§ 162. В чл. 216 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. за горящ танкер – 0,5 l/s на всеки метър
от дължината между перпендикулярите на
разчетния танкер (дължина на товарната зона)
от страната на претоварните съоръжения;“.
2. В ал. 2 думите „раздел ІІІ“ се заменят
с „раздели ХІІ и ХVІІ“.
3. В ал. 5 запетаята след думата „охлаждане“ и думите „в т.ч.“ се заличават.
§ 163. Член 218 се изменя така:
„Чл. 218. На територията на складовете и
предприятията се осигурява трикратен запас
от необходимото количество пенообразувател
за една пенна атака и от количествaта, необходими за запълване на сухите тръбопроводи
с воден разтвор на пенообразувател.“
§ 164. В чл. 223, ал. 1, т. 2 след думата „резервоари“ се добавят думите „със сгъстени и“.
§ 165. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. (1) Лафет ни те ст ру йници се
монтират на водопроводна мрежа с необходимия разход и напор, надземно на вишки и
на технологични площадки и се осигуряват
с водна завеса.
(2) Лафетните струйници се приспособяват
за захранване и от подвижни пожарни помпи
и автомобили.“
§ 166. В чл. 232, ал. 1, т. 2 след думите
„резервоари за“ се добавя „сгъстени и“.
§ 167. В чл. 233, в табл. 22, колона 2 след
думите „Резервоари за“ се добавя „сгъстени и“.
§ 168. В чл. 235 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „200 m“ се заменят с
„200 mm“.
2. В ал. 3, изречение второ съюзът „или“ се
заменя с „и“, а думата „проектира“ се заменя
с „проектират“.
§ 169. В чл. 236 ал. 2 се изменя така:
„(2) Електрическите уредби и инсталации
се проектират при спазване изискванията на
тази наредба и по реда на Наредба № 3 от
2004 г. за устройството на електрическите
уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.
90 и 91 от 2004 г.) и на Наредба № 1 от 2010 г.
за проектиране, изграждане и поддържане на
електрически уредби за ниско напрежение в
сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.).“
§ 170. Член 238 се изменя така:
„Чл. 238. Помещенията, сградите, съоръженията или части от тях се класифицират като
места с определена група опасност по чл. 237
в зависимост от прилаганите технологични
процеси, използваните продукти и възможните
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емисии на газове, пари, горими прахове или
летящи частици, които в смес с въздуха могат
да горят или да предизвикат експлозии.“
§ 171. В чл. 239 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „10 mm“ се заменят с
„3 mm“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Не се разрешава разполагане на комутационни апарати в самостоятелни обособени
витрини на магазини и др., изпълнени от продукти с класове по реакция на огън D, E и F,
или във витрини с изложени горими стоки.“
§ 172. Член 240 се изменя така:
„Чл. 240. (1) Разпределителните електрически табла в строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2,
Ф3, Ф4 и Ф5 с номинален ток на входа на
таблото над 250 A и в строежи от класове Ф1.3
и Ф1.4 с номинален ток на входа на таблото
над 500 A се предвиждат в самостоятелни
помещения със стени с минимална огнеустойчивост REI (EI) 120. Отворите в същите стени
се защитават със самозатварящи се врати и
капаци, изпълнени от строителни продукти
с минимален клас по реакция на огън А2.
(2) Захранването на консуматорите с непрекъснат режим на работа се предвижда от
самостоятелни токови кръгове.“
§ 173. Член 241 се изменя така:
„Чл. 241. Не се разрешава преминаване
през сцени на електрически линии, които
захранват разпределителни табла на зали с
места за повече от 100 човека.“
§ 174. В чл. 246 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 означението „Ф1“ се заменя с
„Ф1.1 и Ф1.2“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Корпусите на електрически табла в
строежи от подк ласове на функционална
пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф2.1, Ф2.2, Ф3
и Ф4 се изпълняват от продукти с клас по
реакция на огън не по-нисък от C или V-0.“
§ 175. В чл. 248, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „на строежи от категории
по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г“ се заличават.
2. В т. 2 думите „на строежи от категория
по пожарна опасност Ф5В“ се заличават.
3. В т. 3 думите „на строежи от категория
по пожарна опасност Ф5В“ се заличават.
4. В т. 4 думите „в строежи от категория
по пожарна опасност Ф5В“ се заличават.
§ 176. В чл. 251 изречение второ се изменя така: „Апаратите може да се монтират и
върху конструктивни елементи с класове по
реакция на огън В, С, D, E и F само върху
подложки с клас по реакция на огън не понисък от А2 и с дебелина най-малко 3 mm,
излизащи извън кон т у ри те на апарат и те
най-малко 10 mm.“
§ 177. В чл. 256, в табл. 25 колони 4 и 5 се
изменят така:
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„
П – II

П – Iiа

4

5

IP54

IP20

IP20

-

“

§ 178. Членове 257, 258 и 259 се отменят.
§ 179. В чл. 260 думите „с нажежаеми
жички“ се заличават.
§ 180. В чл. 261 думите „конструктивните
им елементи“ се заменят с „корпусите им“.
§ 181. В чл. 262, т. 1 думите „и алуминиеви“ се заличават.
§ 182. В чл. 265 след думата „изпълняват“
се добавят думите „със защита“.
§ 183. Член 267 се изменя така:
„Чл. 267. Помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях, в които в
зависимост от технологичния процес в околната среда може да се образува експлозивна
атмосфера, представляваща смес с въздуха при
атмосферни условия на възпламеними вещества под формата на газове, пари, аерозоли
или горими прахове, се отнасят към местата
от трета група „Експлозивна опасност“.“
§ 184. В чл. 268 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Местата по чл. 267 в зависимост от
честотата и продължителността на появяване
на експлозивна атмосфера се класифицират
на зони съгласно табл. 26.“
2. Таблица 26 се изменя така:
„Таблица 26
Зони
смес с въздуха смес с въздуха определение на
на възпламе- на възпламенизоната
ними вещества ми вещества под
под формата
формата на гона газове, пари рими прахове
или аерозоли
1
2
3
0
20
Експлозивна
атмосфера съществува постоянно, продължително или
възниква често
1
21
Експлозивна
атмосфера
може да възникне понякога
при нормална
работа
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22

3
Експлозивна
атмосфера не
се образува при
нормална работа или се образува за кратко
време

“
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Зоните по табл. 26 се определят и
класифицират по методиките и изчисленията,
дадени в БДС EN 60079-10-1:2009 „Експлозивни
атмосфери. Част 10-1: Класификация на зони.
Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-101:2008)“ и БДС EN 60079-10-2:2009 „Експлозивни
атмосфери. Част 10-2: Класификация на зони.
Горивни прахови атмосфери“, или се определят
при спазване на следните минимални изисквания:
1. зона 0 – зонa вътре в контейнери, резервоари и инсталации с горими газове, пари или
аерозоли (изпарители, съдове за протичане на
реакции и др.), както и зони в радиус 1 m до
отвори за вентилация и други отвори;
2. зона 1:
а) зона в радиус 3 m около зона 0;
б) зона в радиус 3 m около отворите за
подаване на суровини;
в) зона в радиус 3 m около чупливи съдове
или тръби, изработени от стъкло, керамика и
др. под., с изключение на случаите, при които
количествата на веществата вътре са твърде
малки за образуване на експлозивна атмосфера;
г) зона в радиус 3 m около недобре уплътнени салници на помпи и вентили;
3. зона 2 – зона в радиус 5 m около зона 1;
4. зона 20 – зона вътре в контейнери, тръбопроводи, съдове и др. с горими прахове (мелници,
сушилни, бъркалки, тръбопроводи, силози и др.);
5. зона 21:
а) зона в радиус 3 m около зона 20;
б) зона в радиус 3 m около точките за запълване или изпразване на горим прах и местата,
където се образуват отлагания от горим прах и
при нормална работа е възможно издигане на
праха и образуване на експлозивна атмосфера;
6. зона 22:
а) зона в радиус 5 m около зона 21;
б) зона в радиус 3 m около инсталации, съдържащи горим прах (извън тези по т. 4), ако
при изтичане на праха е възможно образуване
на експлозивна атмосфера;
в) места, където при нормална работа отлагания от горим прах (които е възможно да
образуват експлозивна атмосфера) се образуват
случайно и за кратък период.“
4. Алинея 3 се отменя.
§ 185. Член 269 се изменя така:
„Чл. 269. В местата от трета група „Експлозивна опасност“ се проектират съоръжения и
системи за защита, отговарящи на изискванията
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на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация
в потенциално експлозивна атмосфера, приета
с Постановление № 205 на Министерския съвет
от 2001 г. (ДВ, бр. 81 от 2001 г.), съобразени
с параметрите на експлозивната атмосфера.“
§ 186. В чл. 270 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съгласно наредбата по чл. 269, с която
се въвежда Директива 94/9/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за
сближаване на законодателствата на държавите
членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенционално експлозивна атмосфера, съоръженията,
предназначени за експлоатация в потенциално
експлозивна атмосфера, сe разделят на две групи.
Всяка група е разделена на категории в зависимост от необходимата защита, както следва:
1. група І – категории М1 и М2 – съоръжения, предназначени за използване в подземните
части на мини и в частите на надземните им
инсталации, които са подложени на опасност
от натрупване на газ гризу и/или горим прах;
2. група ІІ – категории 1, 2 и 3 – съоръжения,
предназначени за използване в други места,
подложени на опасност от наличие на експлозивна атмосфера; критериите, определящи
класификацията на съоръженията от група II
в категории, са дадени в табл. 27.“
2. Таблица 27 се изменя така:
„Таблица 27
Катего- Критерии, определящи класификацията
рия
на съоръженията
1

Включва съоръжения, проектирани да
функционират в съответствие с експлоатационните параметри, определени от
производителя и осигуряващи много високо ниво на защита.
Съоръженията от тази категория са предназначени за използване в зони, в които експлозивната атмосфера от смес на
въздух и газове, пари или аерозол или от
прахо-въздушна смес присъства постоянно, за дълъг период от време или често.
Съоръженията от тази категория трябва да осигуряват необходимото ниво на
защита дори в случаите на редки инциденти с тях и да се характеризират със
средства за защита, така че:
– в случай на повреда на едно от средствата за защита най-малко второ независимо средство осигурява необходимото ниво на защита, или
– необходимото ниво на защита се осигурява в случай на две повреди, случили
се независимо една от друга.
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Катего- Критерии, определящи класификацията
рия
на съоръженията
2

3

Включва съоръжения, проектирани да
функционират в съответствие с експлоатационните параметри, установени от
производителя и осигуряващи високо
ниво на защита.
Съоръженията от тази категория са предназначени за използване в зони, в които
причинената от газове, пари, аерозоли
или прахо-въздушни смеси експлозивна
атмосфера има вероятност да се образува
(понякога от време на време).
Средствата за защита на съоръженията
от тази категория осигуряват необходимото ниво на защита дори в случаи на
честа поява на смущения или повреди в
съоръженията, които е нормално да бъдат взети предвид.
Включва съоръжения, които са проектирани да функционират в съответствие с
експлоатационните параметри, установени от производителя и осигуряващи нормално ниво на защита.
Съоръженията от тази категория са предназначени за използване в зони, в които
причинената от газове, пари, аерозоли
или прахо-въздушни смеси експлозивна
атмосфера няма вероятност да се образува или ако има такава, тя е валидна
в редки случаи и за кратък период от
време.
Съоръженията от тази категория осигуряват необходимото ниво на защита по
време на нормална експлоатация.

“
§ 187. Член 271 с табл. 28 се изменя така:
„Чл. 271. (1) Съгласно БДС EN 60079-0
„Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения.
Общи изисквания“ съоръженията, предназначени
за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, се разделят на три групи, както следва:
1. група І – предназначени за рудници, опасни
по отношение на газ гризу и/или горим прах;
2. група IІ – предназначени за места, където
може да се образува потенциално експлозивна
атмосфера от газове и пари, различни от руд
ниците по т. 1;
3. група ІІІ – предназначени за места, където
може да се образува потенциално експлозивна
атмосфера от горими прахове и летящи частици,
различни от рудниците по т. 1.
(2) Електрическите съоръжения по ал. 1,
т. 2, предназначени за места, където може да се
образува потенциално експлозивна атмосфера
от газове и пари, се разделят на три подгрупи
в зависимост от естеството на експлозивната
газова атмосфера, за която са предназначени:
1. ІІА – представителен газ пропан;
2. ІІВ – представителен газ етилен;
3. ІІС – представителен газ водород (ацетилен).
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(3) Съоръжение от подгрупа ІІВ е подходящо
за използване при експлозивна атмосфера за
подгрупи ІІА и ІІВ. Съоръжение от подгрупа
ІІС е подходящо за използване при експлозивна
атмосфера за подгрупи ІІА, ІІВ и ІІС.
(4) Електрическите съоръжения по ал. 2
в зависимост от максималната повърхностна
температура се класифицират по температурни
класове съгласно табл. 28.
(5) Електрическите съоръжения по ал. 1,
т. 3 се подразделят на три подгрупи в зависимост от естеството на експлозивната прахова
атмосфера, за която са предназначени:
1. ІІІА – за експлозивна атмосфера от горими
летящи частици;
2. ІІІВ – за експлозивна атмосфера от непроводим прах;
3. ІІІС – за експлозивна атмосфера от проводим прах.
(6) За електрическите съоръжения по ал. 5,
предназначени за места, където може да се
образува потенциално експлозивна атмосфера
от горими прахове и летящи частици, максималната повърхностна температура се определя
без слой прах, а също така може да се определи за дадена дебелина на слоя прах ТL и да
се маркира със символа „Х“.
Таблица 28
Температурен клас Максимална повърхностна температура, °С
Т1
450
Т2
300
Т3
200
Т4
135
Т5
100
Т6
85
Забележки:
1. Електрическо съоръжение от температурен
клас Т6 е подходящо за използване при експлозивна
атмосфера за температура Т6, Т5, Т4, Т3, Т2 и Т1.
Съоръжение от температурен клас Т5 е подходящо за
използване при експлозивна атмосфера за температура Т5, Т4, Т3, Т2 и Т1. Съоръжение от температурен
клас Т4 е подходящо за използване при експлозивна
атмосфера за температура Т4, Т3, Т2 и Т1. Съоръжение
от температурен клас Т3 е подходящо за използване
при експлозивна атмосфера за температура Т3, Т2 и
Т1. Съоръжение от температурен клас Т2 е подходящо за използване при експлозивна атмосфера за
температура Т2 и Т1.
2. За различни температури на околната среда
и за различни външни източници на загряване и
охлаждане може да се установят повече от един
температурни класове.“

§ 188. Член 272 с табл. 29 се изменя така:
„Чл. 272. (1) В зависимост от зоната с експлозивна опасност при избора на съоръженията се
взема предвид маркировката съгласно чл. 274.
(2) Приложимостта на електрическите съоръжения по чл. 271, ал. 1, т. 2, предназначени за
места, където може да се образува потенциално
експлозивна атмосфера от газове и пари, при
различните подгрупи и температурни класове, в зависимост от веществата, образуващи
експлозивна атмосфера с въздуха, се определя
съгласно табл. 29.
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Таблица 29
Група, подВещества, образуващи експлозивна атмосфера
група,
с въздуха
температурен
клас на съоръженията
I-Т1
Метан
IIА-Т1
Алкилбензол, амоняк, анилин, ацетон, ацетонитрил, въглероден окис, диетиламин, дифлуоретилен, дихлорбензол, диацетонов алкохол, дихлоретилен, дихлорметан, дихлорпропан, доменен газ, етан, етиламин, изобутилен, изобутан, изопропилбензол, крезол, ксилол, метан
промишлен (със съдържание до 15 % водород), метилацетат, метил изобутилкетон, метилизоцианат, метилметакрилат, метилов алкохол, метилстирол, метилхлорформиат, метилцикло
пропилкетон, нафталин, оцетна киселина, пиридин, пропан, солвент нафта, стирол, толуидин,
толуол, триетиламин, триметилбензол, трифлуоретан, трифлуорпропен, трифлуорхлорпропан,
фенол, хлорбензил, хлорбензол, хлорбутил, хлоретан, хлорметан, хлорпропан, циклопентадиен
IIB-Т1
Етилен, коксов газ (7 % въглероден окис, 55 % водород, 26 % метан), метилакрилат, фуран,
циановодородна киселина, циклопропан
IIС-Т1
Водород, воден газ, светилен газ
IIА-Т2
Амилацетат, амилов алкохол, ацетилацетон, ацетилхлорид, ацетопропилхлорид, бутан, бутиламин, бутилацетат, бутилпропионат, бутилов алкохол, винилацетат, диатол, диизопропиламин, диметиламин, диметиланилин, диметилформамид, дихлоретан, етаноламин, етилацетат,
етилбензол, етилбутират, етилендиамин, етиленхлорхидрин, етилизобутират, етилов алкохол,
етилформиат, изоамилов алкохол, изобутилов алкохол, изопентан, изопрен, изопропиламин,
изопропилов алкохол, изооктан, лигроин въглищен, мазут, метилов алкохол, мезитилов окис,
метиламин, метилмеркаптан, метилтрихлорсилан, метилтиофен, метилформиат, метилфуран,
метилциклопентан, нитроетан, нитрометан, оцетен анхидрид, пентадиен, пентапропиламин,
пропилацетат, пропилей, пропилов алкохол, хлоралил, хлоретилов алкохол, хлоризобутил,
циклопентан, циклохексанол, циклохексанон
IIВ-Т2
Акрилова киселина, акрилонитрил, бутадиен, дивинил, диетилдихлорсилан, диметилдиоксан,
диметилдихлорсилан, диметилов етер, диоксан, епихлорхидрин, етилакрилат, етиленов окис,
изопропилнитрат, камфорово масло, метилвинилхлорсилан, нитроциклохексан, пропен,
пропиленов окис, триметилхлорсилан, формалдехид
IIС-Т2
Ацетилен
IIА-Т3
Бензин, безир, бромбутил, бутилметакрилат, дизелово гориво, декан, декахидронафталиндиизобутиламин, дипропиламин, етилдихлортиофосфат, етилмеркаптан, етилциклобутан,
етилциклопентан, етилциклохексан, изовалерианов алдехид, изооктилен, камфен, керосин,
маслен алдехид, метилциклохексан, метилциклохексанол, морфолин, нефт, нонан, нонанол,
октан, петролеев етер, терпентин, уайт спирит, хексан, хептан, циклохексан, циклохексиламин
IIВ-Т3

IIС-Т3
IIА-Т4
IIВ-Т4
IIС-Т4
IIА-Т5
IIВ-Т5
IIС-Т5
IIА-Т6
IIВ-Т6
IIС-Т6

Акролеин, винилтрихлорсилан, дизелово гориво (зимно), етилдихлорсилан, етилцелозол,
кротонов
алдехид,
сероводород,
тетраетоксилан,
тетрахидрофуран,
фармалгликол
(диосолан-1,3), фурфурол
Ацеталдехид, изомаслен алдехид, пропионов алдехид, тетраметилдиаминометан, триетоксибутан, триметиламин
Дибутилов етер, диетилов етер, триетоксисилан
Метилдихлорсилан, трихлорсилан
Серовъглерод
-

“
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§ 189. Член 273 с табл. 30, 31 и 32 се изменя така:
„Чл. 273. Значението на символите за вида
на защита на електрическите и неелектрическите съоръжения по чл. 271, ал. 1, предназначени за работа в потенциално експлозивна
атмосфера, е дадено в табл. 30, 31 и 32.
Таблица 30
Символи за вида на защита на електрически
съоръжения
Символ

Защита

o

Потапяне в масло

p

Обвивки под налягане

q

Напълнени с кварцов пясък

d

Взривонепроницаеми обвивки

e

Повишена безопасност

i

Собствена безопасност

n

Защита n (приложима само за съоръжения от категория 3)

m

Капсуловане

Таблица 31
Символи за вида на защита на неелектрически съоръжения
Символ

Защита

fr

Ограничаваща потока обвивка

d

Взривонепроницаема обвивка

c

Защита чрез безопасност на конструкцията

b

Защита чрез управление на източниците на възпламеняване

k

Потапяне в течност

Таблица 32
Символи за вида на защита на съоръжения,
използвани при наличие на горим прах или
летящи частици
Символ

Защита

t

Защита чрез обвивки

p

Защита чрез повишено налягане

i

Защита със собствена безопасност

m

Защита чрез капсуловане

“
§ 190. Член 274 се изменя така:
„Чл. 274. В места, където има опасност от
поява на потенциално експлозивна атмосфера, се предвиждат съоръжения и системи
за защита, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера, маркирани със знака СЕ, следван от номера на
нотифицирания орган и следната маркировка:

Забележка. Възможна е допълнителна маркировка, както следва:
а) символ „Х“ – ако е необходимо да се
посочат специфичните условия за използване,
или символ „U“ – за компоненти;
б) температурен работен интервал, различен от стандартния (минус 20 °С ÷ +40 °С).“
§ 191. Член 275 с табл. 33 се изменя така:
„Чл. 275. Зависимостта между категорията
на съоръженията по чл. 270 и възможността
за приложението є в различните зони се определя съгласно табл. 33.
Таблица 33
Категория
1
1
2
2
3
3

Предназна- Предназна- Също причена за вид чена за зона ложими в
експлозивна
зона
атмосфера
смес газ/въз0
1 и 2
дух или пара/
въздух
смес горим
20
21 и 22
прах/въздух
смес газ/въз1
2
дух или пара/
въздух
смес горим
21
22
прах/въздух
смес газ/въз2
дух или пара/
въздух
смес горим
22
прах/въздух

“
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§ 192. Член 276 с табл. 34 се изменя така:
„Чл. 276. Съоръженията от съответната категория по чл. 270 са безопасни в различните
зони, при условие че отговарят на изискванията на табл. 34.
Таблица 34
В зона

Приложима
категория

Ако е предназначена
за:

0

1G

смес га з/въ зд у х и л и
пара/въздух

1

1G или 2G

смес га з/въ зд у х и л и
пара/въздух

2

1G, 2G или 3G смес га з/въ зд у х и л и
пара/въздух

20

1D

смес горим прах/въздух

21

1D или 2D

смес горим прах/въздух

22

1D, 2D или 3D смес горим прах/въздух

“
§ 193. Член 278 се изменя така:
„Чл. 278. Вентилаторите, които засмукват
от зоните с експлозивна опасност, трябва да
бъдат предназначени за работа в потенциално
експлозивна атмосфера.“
§ 194. Член 279 се изменя така:
„Чл. 279. Електрическите двигатели на
вентилаторите на аварийните и локалните
вентилационни инста лации, разположени
непосредствено в зоните с експлозивна опасност, се предвиждат със същата защита както
електрическите двигатели на технологичните
съоръжения.“
§ 195. Член 280 се изменя така:
„Чл. 280. Зоните, в които при най-неблагопри ятни услови я (неработещи защитни
с ъоръжени я – вен т и ла ц и я, блок и ровка и
др.) концентрацията на горими вещества в
атмосферата е най-малко два пъти по-малка
от ДЕГ, са експлозивобезопасни.“
§ 196. Член 281 се изменя така:
„Чл. 281. (1) При разполагане в самостоятелни вентилационни камери или извън строежите
електрическите двигатели на центробежните вентилатори за локални и общообменни
смукателни вентилации, обслужващи зони
с експлозивна опасност, могат да бъдат със
защита, която е с една категория по-ниска
от категорията на защита на съоръженията
в обслужваните зони.
(2) Електрическите двигатели на аварийните вентилатори, разположени в самостоятелни
вентилационни камери или извън строежите,
трябва да бъдат със същата категория както на
съоръженията, разположени в обслужваното
от тях помещение.“
§ 197. Член 282 се изменя така:
„Чл. 282. (1) Електрическите двигатели
на нагнетателните вентилации, обслужващи
експлозивоопасни зони, при разполагането
им в камери могат да бъдат и в нормално
изпълнение само в случаите, когато възду-
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хопроводите се изпълняват със самозатварящи
се клапи, които се задействат при спиране на
вентилационната инсталация.
(2) Самозатварящите се клапи се предвиждат на изхода на въздухопровода в помещението. Клапите се изпълняват така, че да
е невъзможно преминаване на експлозивна
смес в тръбопроводите.“
§ 198. Член 283 се отменя.
§ 199. В чл. 285 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За предотвратяване на разряди от статично електричество и образуване на фрикционни искри в зоните с експлозивна опасност
се спазват следните изисквания:
1. съдовете за съхраняване на леснозапалими и горими течности, прахообразни или
влакнести органични продукти, апаратите,
които съдържат такива продукти, тръбопроводите за тяхното подаване, филтрите за почистване и други подобни части трябва да са
метални или антистатични и да са заземени;
2. при използване на ремъчни предавки
се използват само антистатични ремъци (със
специфично повърхностно съпротивление
до 10 7Ω);
3. подовите настилки се изпълняват от
п род у к т и, изк лючващ и въ змож нос т та за
образуване на искри от механичен произход
(фрикционни искри);
4. подовите настилки, в т.ч. и от органични материали (синтетични), се изпълняват
антистатични със специфично повърхностно
съпротивление до 10 9Ω.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 200. Член 286 се изменя така:
„Чл. 286. За всички електрически машини
и апарати, предназначени за експлоатация
в потенциално експлозивна атмосфера, се
предвижда автоматично изключване на захранването при претоварване.“
§ 201. Член 287 се изменя така:
„Чл. 287. Не се разрешава в осветителите
да се използват натриеви лампи с ниско налягане, съдържащи свободен метален натрий.“
§ 202. В чл. 288 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст на чл. 288 се изменя
така:
„Чл. 288. Експлозивоопасни зони в помещения или външни инсталации може да се
осветяват с общопромишлени осветители,
които се монтират, както следва:“.
2. В т. 2 думата „нечупливо“ се заличава,
а след думата „стъкло“ се добавят думите „с
повишена механична якост“.
§ 203. В чл. 289 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осветяването на вътрешността на технологични съоръжения, съдържащи горими
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прахове (бункери, шахти и др.), се осъществява посредством осветители със съответната
категория, защитени от механични повреди
и вградени в стените на съоръженията, без
да изпъкват.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 204. Член 290 се изменя така:
„Чл. 290. (1) Помещението на котли, работещи с газово гориво, се проектира най-малко
с един осветител, предназначен за работа в
потенциално експлозивна атмосфера, със
самостоятелно електрозахранване (присъединен на отделен токов кръг) и с прекъсвачи и
предпазители, изнесени извън помещението.
(2) В помещението по ал. 1 се предвижда
газсигнализаторна инсталация, която се задейства при достигане на концентрация на
газа във въздуха 10 % (20 % при наличие на
аварийна вентилация) от ДЕГ, като:
1. затваря електромагнитен вентил, монт иран на за х ранващи я газопровод извън
сградата;
2. изключва електрическото захранване в
помещението (с изключение на захранването
на аварийната вентилация) и включва осветителя, предназначен за работа в потенциално
експлозивна атмосфера;
3. включва звуков и светлинен сигнал на
фасадата на сградата или в помещение с постоянно пребиваване на хора.
(3) Електрическите двигатели на вентилатори към димоходите на газифицираните
котелни, както и пусковата им апаратура (ако
е монтирана в котелното помещение) трябва
да са предназначени за работа в потенциално
експлозивна атмосфера.“
§ 205. В чл. 291, ал. 1, т. 4 думите „от 20
до 30 Ра“ се заменят с „от 50 Ра“.
§ 206. В чл. 292 с табл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Минималните разстояния от отделно
стоящи трансформаторни постове, подстанции
и разпределителни уредби до помещения и
открити съоръжения с експлозивоопасни зони
са съгласно табл. 35.“
2. В табл. 35:
а) в колона 2 думите „С леки горими газове, леснозапалими течности, горим прах
или влакна“ се заменят със „С леки горими
газове, леснозапалими и горими течности,
горим прах или летящи частици“;
б) създава се номер по ред 10:
„10. Резервоари с ГТ
20
40“.
§ 207. В чл. 296 думите „граница на“ се
заличават.
§ 208. Член 297 се изменя така:
„Чл. 297. Съединителните и разклонителните муфи за кабели в експлозивоопасни зони
се изпълняват със съответната защита.“
§ 209. Член 298 се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

„Чл. 298. Входовете на кабелите в електрическите машини и апарати се изпълняват
със същата или по-висока защита както на
съответните машини и апарати.“
§ 210. В чл. 300 т. 3 се изменя така:
„3. повърхностната температура на шинопроводите и на неизолираните отклонения от
тях не превишава определените стойности,
които се изискват за съоръженията, работещи
в потенциално експлозивната атмосфера;“.
§ 211. В чл. 303 ал. 2 се отменя.
§ 212. В чл. 304, ал. 2 означението „EI“ се
заменя с „Е“.
§ 213. В чл. 306 след думата „отвън“ се
добавя „или“.
§ 214. Член 307 се отменя.
§ 215. В чл. 308 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. вентилационна система за отвеждане
на дим и топлина;“
б) точки 4 и 5 се отменят.
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Вентилационните системи за отвеждане
на дим и топлина в атриумите се проектират
при спазване изискванията на приложение
№ 11 и на чл. 113, ал. 2, 3 и 4, чл. 114, ал. 2 и
3, чл. 115, чл. 116, ал. 2, 3 и 4, чл. 119, чл. 121,
чл. 122, ал. 2, т. 3 и чл. 123, ал. 3, като:
1. приточните отвори за постъпване на
въздух се разполагат равномерно при основата
на атриума с височина от пода до горния край
на отвора не повече от 2 m;
2. местата за подаване на чист въздух
посредством приточна принудителна вентилация се проектират в съответствие с т. 1,
като въздушната струя се насочва към пода
в основата на атриума;
3. в случаите, когато се изисква осигуряване
на принудителна вентилационна система за
отвеждане на дима и топлината от всеки етаж,
приточни отвори (или места за принудително
подаване на чист въздух) се предвиждат и в
покрива на атриума.
(4) Когато приточните отвори не могат да
осигурят директно отвън чист въздух за атриума, се допуска въздухът да постъпва през
фоайе, контактуващо с атмосферата (когато не
се изисква отделяне на фоайето от атриума с
пожарозащитни прегради), като отворите се
разполагат съгласно ал. 3 и площта им е не
по-малка от 1,5 пъти от изискваната площ.
(5) Височината на атриума се отчита от
кота готов под в основата на атриума до кота
готов под на най-високо разположения етаж,
обединен от атриума.
(6) Освен в случаите, предвидени в приложение № 11, сградите с атриуми се осигуряват
с автоматична ПГИ, когато попадат в обхвата
на приложение № 1.“
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§ 216. В чл. 309 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „тази глава“ се заменят
с „този раздел“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При разделяне на строежите на части
по смисъла на чл. 12, ал. 1 изискванията на
този раздел се прилагат само за частите от
строежа с височина над 28 m.“
§ 217. В чл. 310 се правят следните изменения:
1. В основния текст на чл. 310 думите
„(производствени, жилищни и обществени
сгради)“ се заличават.
2. В т. 1 числото „28“ се заменя с „28,01“.
§ 218. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Строежите с височина над 28 m се
проектират от I степен на огнеустойчивост
и с допустима застроена площ между бранд
мауерите в надземните етажи не повече от
2200 m 2 .“
2. В ал. 2 накрая се добавя „за носещи
стени и R 240 за колони и рамки, а междуетажните конструкции – с огнеустойчивост
не по-ниска от REI 120“.
§ 219. В чл. 312 ал. 1 се изменя така:
„(1) В обемите на строежи с височина
над 28 m не се разрешават производствени
процеси от категория по пожарна опасност
Ф5А или Ф5Б.“
§ 220. В чл. 313, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. строежът е разделен на две или повече
безопасни зони, като евакуацията на хората
при пожар се осъществява през открита въздушна зона към съседна безопасна зона и
оразмеряването на зоните се извършва при
спазване изискванията на чл. 46, ал. 2;“.
§ 221. В чл. 314 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след означението „Ф2.1“ се добавя
„Ф2.2“ и се поставя запетая.
2. В ал. 3 думите „защитено стълбище“ се
заменят с „евакуационно стълбище“.
§ 222. В чл. 315 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В подземните етажи на строежи с
височина над 28 m се предвиждат гаражи
(паркинги), изолирани от частите на строежа
посредством стени и междуетажна конструкция от продукти с минимален клас по реакция
на огън А2 и с минимална огнеустойчивост
REI 240 (ЕI 240) и осигурени с необходимия
брой евакуационни изходи.
(2) Стълбищата, ескалаторите и асансьорните шахти, свързващи подземни гаражи с етаж
с директен изход на кота терен, се отделят
от гаражите с пожарозащитно преддверие
съгласно чл. 25.“
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2. В ал. 4:
а) в изречение първо предлогът „по“ се
заменя с „на“;
б) изречение второ се заличава.
3. В ал. 5 думата „изходи“ се заменя с
думите „евакуационни изходи“.
§ 223. В чл. 316 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 316 става ал. 1
и се изменя така:
„(1) В строежи с височина над 28 m се разрешава вграждането на сухи или с негорим
пълнеж трансформатори, при условие че помещението е отделено със стени и междуетажни
конструкции с минимална огнеустойчивост
REI (EI) 120 от продукти с минимален клас
по реакция на огън А2 и със самозатварящи
се врати с огнеустойчивост EI 90.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Допуска се вграждането на маслени
трансформатори или трансформатори с друга горима охлаждаща изолационна течност
с обща вместимост до 1000 kg течност, при
условие че помещението е разположено на
етаж с директен изход на кота терен и е отделено със стени и междуетажни конструкции
с минимална огнеустойчивост REI (EI) 180
от продукти с минимален клас по реакция на
огън А2 и със самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 90. Под трансформаторите се
предвижда маслоприемник съгласно чл. 357.“
§ 224. В чл. 317 ал. 1 се изменя така:
„(1) Не се разрешават помещения на парни
котли с работно налягане над 0,07 МРа, водогрейни котли с работна температура над 115
°С и складове за течни и газообразни горива
в подземните етажи на строежи с височина
над 28 m.“
§ 225. В чл. 318 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Проектиране на едно евакуационно
стълбище в строеж с височина над 28 m се
разрешава в следните случаи:
1. за жилищни сгради и общежития или
за части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1
от I група с площ до 500 m 2;
2. за жилищни сгради и общежития или за
части от тях по смисъла на чл. 12, ал. 1 от II
група, при които евакуационното стълбище е
отделено от етажите задължително с преход
през открита въздушна зона и при спазване
на условието по т. 1;
3. за сгради или за части от тях по смисъла
на чл. 12, ал. 1 от I и ІI група, при условие че
от всеки етаж е осигурен втори евакуационен
изход през откритата въздушна зона към друга
част от сградата или към друга сграда;
4. за сгради или за части от тях по смисъла
на чл. 12, ал. 1 от III и ІV група с площ до 400
m 2 и при спазване на изискванията по т. 2 и 3.
(3) Коридори с дължина над 25 m се разделят със стени от продукти с минимален клас
по реакция на огън А2 и самозатварящи се
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димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI
30 за отделяне на единия от другия евакуационен маршрут.“
§ 226. В чл. 319 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2, 3 и 4 се изменят така:
„2. осигурява се директна естествена осветеност на стълбището по смисъла на чл. 50,
ал. 1;
3. в сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 до Ф4 от I група стълбищата
се изолират от подземните етажи посредством три последователни самозатварящи се
врати с огнеустойчивост EI 60, като едната
от тях може да е врата на стълбището, а
стълбищата, свързващи само подземни етажи
с етажа с директен изход на кота терен, се
изолират от подземните етажи посредством
две последователни самозатварящи се врати
с огнеустойчивост EI 60;
4. за строежи от всички групи от подклас
на функционална пожарна опасност Ф5.1, за
строежи от II, III и ІV група от класове на
функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3
и Ф4 и за строежи с вътрешно стълбище (без
директна естествена осветеност по смисъла
на чл. 50, ал. 1) стълбищата се изолират от
подземните етажи посредством две последователни пожарозащитни преддверия съгласно
чл. 25 или достъпът до подземния етаж се
осъществява извън стълбището на частта от
строежа с височина над 28 m (през самостоятелни стълбища);“
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „при спазване изискванията на чл. 324“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) За строежи от I, II и ІІІ група се разрешава проектирането на вътрешни стълбища (без директна естествена осветеност по
смисъла на чл. 50, ал. 1), при условие че са
изолирани от етажа чрез пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25 и сградата е осигурена с
автоматична пожароизвестителна инсталация,
която при пожар задейства системите за повишено налягане (в стълбището и асансьорните
шахти), системата за отвеждане на дима и
топлината от етажните евакуационни пътища (на етажа, на който е възникнал пожар)
и системите за евакуационно осветление и
известяване на пребиваващите.
(3) За строежи от IV група се разрешава
проектиране на вътрешни стълбища (без директна естествена осветеност по смисъла на
чл. 50, ал. 1), при условие че са предвидени
поетажни входове през открита въздушна
зона в евакуационното стълбище или стълбището е отделено от етажите посредством две
последователни пожарозащитни преддверия
съгласно чл. 25. В този случай стените на
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стълбището към помещенията, в които има
горими материали, се проектират с огнеустойчивост най-малко EI 180.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 227. В чл. 320 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Асансьорните шахти и машинните помещения на асансьори се проектират с плътни
стени с минимален клас по реакция на огън
А2 и с огнеустойчивост най-малко EI 180.
(2) За сгради с височина над 28 m (с изключение на жилищните сгради от I група с
директно естествено осветено евакуационно
стълбище) се проектира най-малко един асансьор за евакуация на пострадали и за бърз
достъп на спасителните екипи. Асансьорът се
предвижда със специален пусков ключ така,
че при възникване на пожар да може да бъде
задействан от спасителните екипи.“
2. В ал. 3 думата „Асансьори“ се заменя с
думите „Асансьорите по ал. 2“.
§ 228. В чл. 321 думите „на врата на асансьора“ се заменят с „вратата на асансьора“.
§ 229. В чл. 322 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „В помещенията“ се заменят с „В сгради и помещения“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 230. Член 323 се изменя така:
„Чл. 323. Асансьорите по чл. 320 се проектират при спазване на следните изисквания:
1. електрозахранването на асансьора се
предвижда както за потребител от първа
категория;
2. осигуряват се преходи от асансьорната
шахта (фоайето) към всички етажни нива през
открита въздушна зона или през пожарозащитно преддверие съгласно чл. 25;
3. асансьорната шахта се отделя от помещенията, в които има горими вещества
и материали, посредством плътни стени без
отвори с огнеустойчивост REI (EI) 240;
4. осигурява се достъп на спасителните
екипи до асансьора от етажите с директни
изходи на кота терен;
5. подземните етажи се изолират от асансьорната шахта посредством прегради без
отвори с огнеустойчивост REI 240 или посредством две последователни пожарозащитни
преддверия;
6. в кабината на асансьора се осигурява
възможност за поместване на носилка.“
§ 231. В чл. 324 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. последната междуетажна конструкция
е с огнеустойчивост най-малко REI 120;
2. се предвижда парапет с височина наймалко 1,4 m и откритите евакуационни стълби
се свързват при възможност с покрива на
друга част от сградата по смисъла на чл. 12,
ал. 1 или с покрива на друга сграда.“
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§ 232. В чл. 325 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „стълбищата“ се
заменя с думите „евакуационните стълбища“;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. спазват изискванията на чл. 319, ал. 2
и 3 – за строежи от всички групи с вътрешни
стълбища;
3. създава повишено налягане в стълбищата
и асансьорните шахти или в пожарозащитното
преддверие пред стълбищата и асансьорните
шахти на всеки етаж – за строежи от I и II
група.“
2. В ал. 2, т. 1 цифрата „2“ се заменя с
числото „0,90“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Откритите въздушни зони се обезопасяват с парапети с височина най-малко 1,4 m.“
§ 233. В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При оразмеряването на вентилационни
системи за създаване на повишено налягане в
стълбищата, асансьорните шахти и пожарозащитните преддверия разликата в налягането
между тях и съседните пространства (помещения, преддверия и коридори) е в границите
от 20 до 80 Ра.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Оразмеряването на вентилационни
системи по ал. 1 може да се извърши и при
спазване изискванията на БДС EN 12101-6
„Системи за управление на дим и топлина.
Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти“.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) За е та ж но пода ва не на въ зд у х в
стълбището, асансьорните шахти или пожарозащитното преддверие се проектират въздухопроводи от строителни продукти с клас
по реакция на огън не по-нисък от А2, като
отворите са в горната част на етажните нива.
За асансьорите се допуска директно подаване
на въздух в асансьорните шахти.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 234. В чл. 327 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За етажните евакуационни пътища
(коридори, холове и вестибюли) се проектират
вентилационни системи за отвеждане на продуктите на горене с отвори в най-отдалечените
от етажните входове към стълбищата части
на хоризонтално разстояние един от друг не
повече от 20 m и с височина (на долната им
част) най-малко 0,2 m над горния край на
вратите на етажното ниво. Вентилационните
шахти или въздухопроводите за принудител-
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но засмукване на продуктите на горене от
всеки етаж и за нагнетяване на свеж въздух
се предвиждат с огнеустойчивост най-малко
EI 60, изпълнени от строителни продукти с
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Вентилационните системи за отвеждане на продуктите на горене се проектират
механични с кратност 12 h-1 или естествени с
площ на отворите 1 % от площта на коридора.
(5) За компенсация на обема на отведените
продукти на горене се проектира механична
или естествена система за подаване на свеж
въздух с кратност или площ на отворите съгласно ал. 4.“
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Оразмеряването на вентилационните системи за отвеждане на продуктите на
горене може да се извърши и при спазване
изискванията на БДС EN 12101-6 „Системи
за управление на дим и топлина. Част 6:
Изисквания за системи с диференциално
налягане. Комплекти“.
(7) Допуска се да не се предвижда система
за отдимяване на етажните евакуационни
пътища в строежи от всички к ласове на
функционална пожарна опасност от I и II
група при максимално разстояние от изхода
на най-отдалеченото помещение до входа в
пожарозащитно преддверие или евакуационно
стълбище не повече от 8 m, както и в строежи
от подклас на функционална пожарна опасност
Ф1.3 от I и II група с естествено осветени
коридори (с остъкление с площ не по-малка
от 5 % от площта на коридора).“
§ 235. В чл. 328 ал. 1 се изменя така:
„(1) Максималната дължина на евакуационния път от вратата на най-отдалеченото
помещение до вход в съседна защитена зона,
в съседна безопасна зона или в евакуационно
стълбище не трябва да превишава:
1. при път за евакуация в една посока – 20 m;
2. при пътища за евакуация в две или повече посоки – 30 m.“
§ 236. В чл. 329 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от групи“ се заличават.
2. В ал. 2 след думата „покритията“ се добавят думите „с класове по реакция на огън“.
3. В ал. 3 думата „стълбища“ се заменя с
„евакуационните стълбища“.
§ 237. В чл. 330 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) За фасади на строежи от І и ІІ група
се разрешава използването на топлоизолационни продукти с класове по реакция на
огън В, С и D, разделени на площи до 80 m 2
посредством ивици, и с най-външен слой от
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
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(2) За фасади на строежи от ІІІ и ІV група
се разрешава използването на топлоизолационни продукти с класове по реакция на
огън В и С, разделени на площи до 30 m 2
посредством ивици, и с най-външен слой от
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(3) Ивиците се изпълняват с широчина
най-малко 0,20 m и от продукти с минимален
клас по реакция на огън А2.“
2. В основния текст на ал. 4 думите „фиг.
10“ се заменят с „фиг. 19“.
3. Думите под фиг. 10 „Фиг. 10“ се заменят
с „Фиг. 19“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При проектиране на остъклени площи
по цялата височина на фасадата се спазват
изискванията на чл. 14, ал. 19.“
5. Досегашните фиг. 11 и 12 се заличават.
6. Досегашните табл. 36 и 37 се отменят.
§ 238. В чл. 332 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вертикалните комуникационни канали
(шахти) се предвиждат с минимална огнеустойчивост EI 60 от строителни продукти с
минимален клас по реакция на огън А2 и със
защита на ревизионните отвори към шахтите
с врати (капаци) с минимална огнеустойчивост EI 30.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 239. Член 333 се изменя така:
„Чл. 333. За строежи с височина над 28 m
се проектират пожароизвестителни системи
съгласно приложение № 1.“
§ 240. Член 334 се изменя така:
„Чл. 334. Автоматична пожарогасителна
инсталация се проектира за всички помещения
(с изключение на санитарно-хигиенните помещения, вентилационните камери, бойлерните
помещения и др.) в строежи с височина над
28 m съгласно приложение № 1.“
§ 241. Член 335 се изменя така:
„Чл. 335. За осигуряване на достъп до
строежи с височина над 28 m (с пожарни
автомеханични стълби или подемници) наймалко от едната страна на строежа се предвиждат площадка с размери най-малко 12,5 на
15,0 m, която се сигнализира, и път до нея с
широчина най-малко 3,50 m. Откъм страната
на площадката не се допуска разстоянието
между ниската и високата част на строежа
да е повече от 5 m.“
§ 242. Член 337 се изменя така:
„Чл. 337. Ограждащите конструкции на помещенията за табла за управление (командни
зали) се проектират с огнеустойчивост наймалко REI (EI) 90.“
§ 243. В чл. 339, ал. 2 след означението
„REI“ се добавя „(EI)“.
§ 244. В чл. 341 след думата „огнеустойчивост“ се добавят думите „на преградите“,
а след означението „REI“ се добавя „(EI)“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

§ 245. В чл. 345 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 след думата „предвиждат“ се
добавят думите „в помещението на“, а думата
„щит“ се заменя с „пулт“.
§ 246. В чл. 346 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електромашинните помещения се проектират в сгради от I, II степен на огнеустойчивост или от пожаронезащитени стоманени
конструкции. В зависимост от количеството
на маслото в апаратите и съоръженията електромашинните помещения се отнасят към
категории по пожарна опасност, както следва:
1. към категория по пожарна опасност
Ф5В – при количество на маслото над 60 kg
в едно съоръжение;
2. към категория по пожарна опасност
Ф5Г – при количество на маслото до 60 kg
включително в едно съоръжение.“
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думите „сглобяеми комплектни
метални разпределителни уредби“ се заменят с
„комплектни разпределителни уредби (КРУ)“;
б) в т. 6 думите „или живачни“ се заличават.
§ 247. В чл. 348 думата „кабелите“ се заменя с думите „маслените кабели“.
§ 248. В чл. 350, ал. 2 думите „с метално“
се заменят със „със стоманено“.
§ 249. В чл. 351 изречение първо се изменя
така: „В машинните зали на електроенергийните обекти, под маслонапълнените съоръжения (маслоохладители, маслоочистители
и маслобаки) с обем, по-голям от 0,1 m 3, и
с присъединяващи се тръбопроводи към тях
се предвиждат маслосъбиратели с бордове
(с височина на борда най-малко 0,05 m) за
осигуряване събирането на маслото от найголемия запълнен обем.“
§ 250. В чл. 352 думите „с повишена якост“
се заличават.
§ 251. В чл. 353 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Под открити силови трансформатори и маслени реактори с над 1000 kg масло се предвижда
чакълено легло (пласт) с дебелина най-малко
0,25 m и с фракция от 0,05 до 0,1 m.“
2. В ал. 2:
а) изречение първо се изменя така: „Обемът
на чакъленото легло се оразмерява за поемане
на маслото от съоръжението, като над горното
ниво на маслото в леглото се предвижда слой
чакъл с дебелина най-малко 0,2 m.“;
б) в изречение второ след думата „дебелина“
се добавя „най-малко“.
§ 252. Член 354 се изменя така:
„Чл. 354. Изискванията по чл. 353, 355,
356, 357, 358, 362, 363, 365 и 367 се прилагат
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и за съоръжения, напълнени с други видове
горими изолационни течности.“
§ 253. В чл. 356 изречение второ се изменя
така: „Под трансформаторите се предвижда
бетониран маслоприемник за целия обем на
маслото, покрит с решетка със слой чакъл над
нея с дебелина 0,25 m с едрина на фракцията
от 0,05 до 0,1 m.“
§ 254. В чл. 357 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „обем“ се заменя с „количество“.
2. В ал. 2 думата „обемът“ се заменя с
„количеството“, а след думата „отвор“ се
добавят думите „на помещението“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Маслоприемници по ал. 3, т. 1 и 2 се
предвиждат и за отделностоящи, пристроени или встроени разпределителни уредби и
трансформаторни постове на ниво терен или
първи етаж, при условие че са разположени на
разстояние, по-малко от 5 m, от „английски
дворове“, канализационни решетки и шахти
на подземни комуникации, рампи към пониски нива и изходи на асансьори.“
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 след думата „килиите“ се добавят думите „с маслонапълнени съоръжения“.
§ 255. В чл. 358 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Маслените трансформатори се монтират
в самостоятелни помещения.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „и за трансформатори с друг негорим пълнеж“.
§ 256. В чл. 359 ал. 2 се изменя така:
„(2) Вратите на помещения, в които са
разположени силови и напреженови трансформатори с над 60 kg масло, когато водят в
помещения, които не са свързани със закритата разпределителна уредба, се изпълняват
с огнеустойчивост най-малко EI 60.“
§ 257. В чл. 360 след означението „REI“
се добавя „(EI)“.
§ 258. В чл. 361, изречение второ думите
„чл. 354“ се заменят с „чл. 370“.
§ 259. В чл. 362 думите „чл. 360“ се заменят
с „чл. 353 и 357“.
§ 260. Член 363 се изменя така:
„Чл. 363. За трансформатори и реактори с
напрежение 400 kV и повече, както и за трансформатори с напрежение 220 kV и с мощност
200 MVA и повече се предвиждат автоматични
стационарни пожарогасителни системи.“
§ 261. Заглавието на раздел ІІІ от глава
четиринадесета „Пожарна безопасност на
електросилови уредби“ се изменя така: „Раздел
III. Трансформаторни постове и трансформаторни подстанции“.
§ 262. В чл. 364 ал. 2 се отменя.
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§ 263. В чл. 365 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „трансформаторни
подстанции“ се добавя „в сгради от категории
по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д“.
2. В ал. 3 думата „комплексни“ се заменя
с „комплектни“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Трансформаторни подстанции с маслонапълнени трансформатори и други подобни
маслонапълнени съоръжения в сгради от
категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б
и Ф5В се предвиждат в отделни помещения
при спазване изискванията на раздели II и
IV от тази глава.
(5) В помещенията на сгради от I и II
степен на огнеустойчивост и от к лас на
функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на помещения от категории по
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и складове от
категория по пожарна опасност Ф5В) може
да се проектират открити трансформаторни
подстанции с трансформатори със сух или
негорим пълнеж. Откритите подстанции се
ограждат с мрежа на разстояние най-малко
1,5 m и разпределителното устройство се
изпълнява в съответствие с табл. 24.“
§ 264. В чл. 369, изречение първо думите „комплектни трансформаторни постове
(КТП)“ се заменят с думата „трансформатори“.
§ 265. В чл. 370 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Разстоянието от разпределителни уредби и трансформатори до сгради, помещения
и съоръжения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие
с табл. 35.
(2) Разстоянието от закрити разпределителни уредби и трансформатори до сгради от
категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и
Ф5Д, както и до сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 в зависимост
от степента на огнеустойчивост на сградите
е най-малко:
1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост – 6 m;
2. за сгради от III степен на огнеустойчивост – 8 m;
3. за сгради от IV и V степен на огнеустойчивост – 10 m.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Минималните разстояния от апаратите
на открити разпределителни уредби, трансформаторни постове и подстанции, напълнени с
повече от 60 kg масло, до сгради от категория
по пожарна опасност Ф5В и други съоръжения
от същата категория по пожарна опасност са,
както следва:
1. при I и II степен на огнеустойчивост
на сградите и съоръженията, изпълнени от
строителни продукти с клас по реакция на
огън А1 и А2 – 12 m;
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2. при III степен на огнеустойчивост на
сградите и съоръженията, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън
B и С – 16 m;
3. при IV и V степен на огнеустойчивост
на сградите и съоръженията, изпълнени от
строителни продукти с клас по реакция на
огън D, E и F – 20 m.
(4) За сгради от категории по пожарна
опасност Ф5Г и Ф5Д разстоянията по ал. 3
се намаляват с 30 %.
(5) Разстоянията по ал. 2 могат да бъдат
намалени, при условие че стената на сградата,
до която е предвидено електросъоръжението,
е с огнеустойчивост REI 120 и превишава
хоризонтално и вертикално с 1 m габарита
на съоръжението.
(6) Разстоянията по ал. 3 и 4 не се нормират, при условие че:
1. стената на сградата, до която е предвидено разполагането на маслонапълнения
апарат, е плътна и с огнеустойчивост REI 120
по цялата дължина (широчина) на апарата
плюс 2 m от двете му страни и по цялата му
височина плюс 1 m над горния му елемент;
2. разстоянието (хоризонтално и вертикално) от отворите в стената на сградата и стрехи
от продукти с клас по реакция на огън D – F
до електросъоръжението е най-малко 4 m.
(7) В случаите по ал. 5, когато електросъоръжението е с маслонапълнен транформатор
и на разстояние (хоризонтално и вертикално)
не повече от 4 m от него са предвидени стрехи
от продукти с клас по реакция на огън D – F,
прозорци или други отвори, съоръжението се
изпълнява с пожарозащитни стени и покрив
с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 60.“
§ 266. В чл. 371 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разрешава се пристрояване и встрояване на помещенията за закрити разпределителни уредби и трансформатори към сгради от
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категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б
при спазване изискванията на чл. 291. Разрешава се пристрояване и встрояване на помещенията за закрити разпределителни уредби
и трансформатори в сгради от категории по
пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д, както и
в сгради от клас на функционална пожарна
опасност Ф1 – Ф4, при условие че са отделени
със стени, изпълнени от строителни продукти
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2,
с огнеустойчивост най-малко REI 120.“
§ 267. Член 372 се изменя така:
„Чл. 372. (1) При встроени в сгради трафопостове с маслонапълнени трансформатори отворите към съседни помещения се защитават до
огнеустойчивост EI 60. Разрешава се свързване
на помещенията за разпределителни уредби
и табла ниско напрежение с евакуационен
коридор в сградата посредством преддверия
с пожарозащитни стени с огнеустойчивост
REI (EI) 120 и врати с огнеустойчивост EI 60.
(2) При встроени в сградите сухи трансформатори се разрешава свързване на помещенията на трансформаторен пост с коридор
в сградата посредством преддверия със стени
с огнеустойчивост REI (EI) 120.“
§ 268. Член 373 се отменя.
§ 269. В чл. 381, ал. 1 и 2 думите „граница
на“ се заличават.
§ 270. В чл. 382 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „граница на“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „границата на огнеустойчивост“ се заменят с думата „огнеустойчивостта“.
§ 271. В чл. 385 думите „А2 или с клас В
и“ се заличават.
§ 272. В чл. 392 се правят следните изменения:
1. Означението „Ф1“ се заменя с „Ф1 – Ф4“.
2. Таблица 38 се изменя така:
„Таблица 38

Напрежение
на въздушната
линия, от която се определя
разстоянието

Минимално разстояние в m от крайния проводник на въздушната линия до:
производствени, селскостопански и складови сгради с
производства от категория на пожарна опасност и със
степен на огнеустойчивост:
Ф5В

Ф5Г и Ф5Д

сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 със степен
на огнеустойчивост:
I, II и III

IV и V

III и IV

V

III и IV

V

Над 1 до 20 kV

4

5

2

3

3

4

Над 20 до 110 kV

5

5

4

4

4

5

Над 110 до 220 kV

8

8

6

6

6

8

Над 220 до 400 kV

10

10

10

10

10

10

“
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§ 273. Член 399 се изменя така:
„Чл. 399. Категорията по пожарна опасност
на сградите или на части от тях (съгласно чл. 12,
ал. 1), помещенията, откритите технологични
инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се определя
съгласно табл. 2.“
§ 274. В чл. 400 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст на чл. 400 се изменя така:
„Чл. 400. Когато в сградите или части от
тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф5 има помещения
с различна категория по пожарна опасност, те
се категоризират, както следва:“.
2. В т. 1 след думата „строежът“ се добавят
думите „(или частта от него съгласно чл. 12,
ал. 1)“.
3. В т. 2 след думата „строежът“ се добавят
думите „(или частта от него съгласно чл. 12,
ал. 1)“, а думите „(не повече от 1000 m2)“ се
заменят с „(и не повече от 1000 m2)“.
4. В т. 3 след думата „строежът“ се добавят
думите „(или частта от него съгласно чл. 12,
ал. 1)“.
5. В т. 4 след думата „строежът“ се добавят
думите „(или частта от него съгласно чл. 12,
ал. 1)“, а думите „(не повече от 1000 m2)“ се
заменят с „(и не повече от 1000 m2)“.
6. В т. 5:
а) след думата „строежът“ се добавят думите
„(или частта от него съгласно чл. 12, ал. 1)“;
б) в буква „б“ след думата „сградата“ се
добавят думите „или частта“.
7. В т. 6 думите „(не повече от 3500 m2)“ се
заменят с „(и не повече от 3500 m2)“.
8. В т. 7 след думата „строежът“ се добавят
думите „(или частта от него съгласно чл. 12,
ал. 1)“.
9. В т. 8 след думата „строежът“ се добавят
думите „(или частта от него съгласно чл. 12,
ал. 1)“, а думите „(не повече от 5000 m2)“ се
заменят с „(и не повече от 5000 m2)“.
10. В т. 9 след думата „строежът“ се добавят
думите „(или частта от него съгласно чл. 12,
ал. 1)“.
§ 275. В чл. 401 ал. 2 се отменя.
§ 276. В чл. 402, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Сградите и помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се
проектират с лесноразрушаващи се строителни
елементи с площ 0,05 m2 (за сгради и помещения от категория по пожарна опасност Ф5А) и
0,03 m2 (за сгради и помещения от категория
по пожарна опасност Ф5Б) на 1 m3 от обема
на помещението.“
§ 277. Член 403 се отменя.
§ 278. В чл. 404, ал. 2, изречение първо
след думите „по ал. 1“ се поставя запетая и се
добавя „т. 2“.
§ 279. В чл. 405 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1, табл. 39, колона 2, за номера по
ред 3 и 5 думите „Ф5В, Ф5Г и Ф5Д“ се заменят
с „Ф5В и Ф5Д“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При определяне на разстоянията по ал. 1
сградите с незащитени стоманени конструкции,
както и съоръженията се приравняват към IV
степен на огнеустойчивост.“
§ 280. В чл. 406, т. 1, 2 и 3 накрая се поставя
запетая и се добавя „или“.
§ 281. В табл. 40, колона 4, за номер по ред
14 думите „раздел ІІІ“ се заменят с „раздел ХІХ“.
§ 282. В чл. 409, ал. 1 думите „3000 m“ се
заменят с „600 m“.
§ 283. В чл. 411, ал. 2 думите „за ГГ с обем“
се заменят със „за ГГ с общ обем“.
§ 284. В чл. 419, ал. 2 думите „стени и покрития“ се заменят с думата „стените“.
§ 285. В чл. 423 се създава т. 3:
„3. вертикалната тръба на факела се оборудва с електрическа запалка, командвана извън
оградата на факела.“
§ 286. В основния текст на чл. 425 думите
„експлозивоопасни и пожароопасни продукти“
се заменят с „ГТ, ГГ и ЛЗТ“.
§ 287. Член 432 се отменя.
§ 288. В чл. 433 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „с класове
по реакция на огън В и С“ се заменят със „с
клас по реакция на огън, различен от А1 и А2“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Вертикалните елементи се изпълняват с огнеустойчивост R60, а хоризонталните елементи – с
огнеустойчивост R30.“
§ 289. В чл. 434 думите „при спазване на
изискванията“ се заменят с „по реда“.
§ 290. Член 442 се изменя така:
„Чл. 442. При проектирането на многоетажни
технологични естакади за тръбопроводи същите
се разполагат в зависимост от физико-химичните
свойства и температурата на транспортираните
по тях флуиди, като:
1. тръбопроводите с агресивни среди се
разполагат на най-долния хоризонтален ред;
2. ацетиленопроводите се разполагат в краищата на най-горния хоризонтален ред;
3. кислородопроводите при съвместно полагане с тръбопроводи за масло и продукти,
предизвикващи взрив при взаимодействие с
кислорода, се разполагат на противоположните
страни на хоризонталните редове;
4. неизолираните тръбопроводи за втечнени газове и тръбопроводите, транспортиращи
горещи продукти, се разполагат на противоположните страни на естакадата.“
§ 291. Член 448 се изменя така:
„Чл. 448. Не се допуска технологичните
тръбопроводи за транспортиране на ЛЗТ, ГТ
и ГГ да преминават през обслужващи сгради,
разпределителни устройства, помещения за
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електрически съоръжения, помещения за контролноизмервателни прибори и автоматика и
помещения за вентилационни камери.“
§ 292. В чл. 449, ал. 1 думата „Изолацията“
се заменя с „Топлоизолацията“, а след думата
„тръбопроводите“ се добавят думите „за ЛЗТ,
ГТ и ГГ“.
§ 293. В чл. 450 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „по чл. 510“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „чл. 294“ се заменят с
„чл. 291“.
§ 294. В чл. 451 изречение второ се заличава.
§ 295. В чл. 452, ал. 2 накрая се добавя „при
спазване изискванията на чл. 17“.
§ 296. В чл. 458 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се употребата на сгъстен
въздух за транспортиране на ЛЗТ и ГТ от съдове
с вместимост до 0,2 m3.“
§ 297. В чл. 460 думите „Отворите на“ се
заменят с „Отворите за“.
§ 298. В чл. 466 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „табл. 5 и 6“ се заменят
с „табл. 6“.
3. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Хладилните камери, работещи с горим
хладилен агент, се отделят от останалите помещения посредством пожарозащитни стени и
хоризонтални пожарозащитни прегради.
(9) Хладилни камери, работещи с негорим
хладилен агент, може да се разполагат в помещения с общо предназначение без отделянето
им по ал. 8.“
§ 299. В чл. 470 се създава ал. 3:
„(3) Криогенни съдове за втечнен кислород с
обем до 10 m3 може да се проектират на открито
на площадка с настилка от продукти с клас
по реакция на огън А1, на разстояние 6 m от
строежи от I, II и III степен на огнеустойчивост,
ако външните им стени са от продукти с клас
по реакция на огън А2 и на разстояние 15 m от
строежи от IV и V степен на огнеустойчивост,
на които външните им стени са от продукти
с клас по реакция на огън не по-нисък от B.“
§ 300. В чл. 472, ал. 1, табл. 44, номер по
ред 4, колона 2 подточка „б“ се изменя така:
„б) сгради, в които са разположени помещения за едновременно пребиваване на повече
от 100 души“.
§ 301. В чл. 489 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „без автоматична пожарогасителна
инсталация“ се заличават;
б) в т. 1 думите „20 m“ се заменят с „28 m“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. за едноетажни сгради от ІV степен на
огнеустойчивост с височина не повече от 8 m
и за сгради, изпълнени от стоманени пожаронезащитени конструкции – до 600 m2;“
г) в т. 4 след думата „огнеустойчивост“ се
добавят думите „с височина не повече от 8 m“.
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2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Застроената площ не се ограничава за складове от I и II степен на огнеустойчивост и от
пожаронезащитени стоманени конструкции,
предназначени за съхраняване на негорими
материали.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разрешава се петкратно увеличаване на
площите между брандмауерите по ал. 1 и 2 на
закритите складове, при условие че се предвижда
автоматична ПГИ с вода за цялата площ на
склада (независимо дали в приложение № 1 се
изисква осигуряване на такава инсталация).“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Складовете за съхраняване на горими
материали и на негорими материали в горима
опаковка, оборудвани с автоматизирани системи
за складиране (без пряка работа на персонал),
се проектират от І и ІІ степен на огнеустойчивост с височина до 28 m, без ограничение
на застроената площ между брандмауерите.
Същите може да се проектират и от стоманени
пожаронезащитени конструкции, при условие
че са осигурени с автоматична ПГИ.“
5. В ал. 5 думите „за материали и изделия
по ал. 1“ се заличават.
6. Създават се ал. 6, 7, 8 и 9:
„(6) Складовете, които са най-малко тристранно отворени, се приравняват към откритите складове.
(7) Силозните съоръжения се проектират в
групи с максимален общ обем на групата до
50 000 m3.
(8) Минималното разстояние между две
съседни групи силози е 12 m.
(9) Минималните разстояния от силозни
съоръжения до съседни сгради и други съоръжения се определят по табл. 39, като металните силози се приравняват към IV степен на
огнеустойчивост.“
§ 302. В чл. 490 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „с бранд
мауери и с хоризонтални пожарозащитни прегради“ се заменят със „съгласно чл. 16“.
2. В ал. 2 думите „от клас на функционална
пожарна опасност Ф5“ се заличават, а думите
„1000 m2“ се заменят с „2000 m2“.
§ 303. Член 491 се изменя така:
„Чл. 491. В подземните етажи на сградите
не се допуска съхраняване на ЛЗТ и ГГ.“
§ 304. Член 494 се изменя така:
„Чл. 494. Разрешава се пристрояването и
встрояването на закрити складове и навеси към
производствени и други сгради, при условие че
са отделени от тях съгласно чл. 16.“
§ 305. В чл. 497, ал. 1, табл. 45, колона 5
думите „IV, V и незащитени метални конструкции“ се заменят с „IV, V и пожаронезащитени
стоманени конструкции“.
§ 306. В чл. 500, изречение първо думите
„200 m3“ се заменят с „1000 m3“.
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§ 307. В чл. 502, ал. 2 след думата „складиране“ се добавят думите „на продуктите по ал. 1“.
§ 308. В чл. 504, ал. 1, изречение първо
думата „опаковка“ се заменя с думите „горима
опаковка“, а думите „изпълнена от продукти с
клас по реакция на огън D, E и F“ се заличават.
§ 309. В чл. 509, ал. 2 думите „1 m3“ се
заменят с „2 m3“.
§ 310. В чл. 517 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст на ал. 2 думата „разстоянията“ се заменя с думите „минималните
разстояния“, а думите „но не по-малко от“ се
заменят с „но не повече от“;
б) в т. 1 думите „1,50 m“ се заменят с „40 m“;
в) в т. 2 думите „2,50 m“ се заменят с „30 m“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Минималното разстояние между надземните резервоари е най-малко 2 m.“
§ 311. В чл. 520, ал. 2 накрая се добавя „(с
изключение на отворите за тръбопроводи)“.
§ 312. В чл. 522, ал. 1 думите „граница на“
се заличават, а думите „пет часа“ се заменят
с „RЕІ 300“.
§ 313. В чл. 523 накрая се поставя запетая и
се добавя „без площта, заемана от резервоарите“.
§ 314. В чл. 524 се създава ал. 3:
„(3) Разстоянията по ал. 1 не се нормират,
ако резервоарите са осигурени със стабилни
инсталации за пожарогасене и охлаждане.“
§ 315. В чл. 530 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „незащитени метални
конструкции“ се заменят със „стоманени пожаронезащитени конструкции“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Не се ограничават разстоянията от
резервоарите до пътищата за противопожарни
цели, по които не се предвижда преминаване
на други превозни средства.“
§ 316. Член 531 се изменя така:
„Чл. 531. Складовете за ЛЗТ и ГТ от I категория се проектират в производствено-складови
територии.“
§ 317. В чл. 533, т. 2 думите „1500 m“ се
заменят с „500 m“.
§ 318. В чл. 535 ал. 4 се отменя.
§ 319. В чл. 538 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „резервоари“ се заменя с
думите „надземни резервоари“.
2. В ал. 4 след думите „II категория“ се
поставя запетая и се добавя „непосочени в
табл. 52“.
3. В табл. 52:
а) в антетката думите „чл. 542, ал. 2“ се
заменят с „чл. 538, ал. 2“, а думите „чл. 542,
ал. 3“ се заменят с „чл. 538, ал. 3“;
б) в колона 2, номер по ред 2 думите „на
територията на склада“ се заличават.
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§ 320. В чл. 540 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „Вратите на
помещенията“ се заменят с думата „Помещенията“;
б) в изречение второ думите „60 min“ се
заменят с „ЕІ 60“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато съхраняването на ЛЗТ и ГТ се
предвижда в резервоари, разположени в помещения, които са отделени от останалите съгласно
чл. 16, максимално допустимото количество
на течностите съгласно табл. 54 може да бъде
увеличено със 100 %.“
§ 321. Член 541 се отменя.
§ 322. Член 542 се изменя така:
„Чл. 542. Сградите на хранилищата за ЛЗТ и
ГТ се проектират от I, II степен на огнеустойчивост или от стоманени пожаронезащитени
конструкции. Лесноразрушаващи се строителни
елементи на сградите на хранилища се проектират при спазване изискванията на чл. 402.“
§ 323. Член 545 се отменя.
§ 324. В чл. 546 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се свързване на помещенията
по ал. 1, като вратите се предвиждат самозат
варящи се с огнеустойчивост най-малко EI 60.“
§ 325. В чл. 547 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „120 min“
се заменят с „REI (EI) 120“.
2. В ал. 3 след думата „са“ се добавят думите
„самозатварящи се с огнеустойчивост най-малко
EI 90, изпълнени от продукти“.
§ 326. В чл. 548 думите „от пода“ се заличават.
§ 327. В чл. 552 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „табл. 48, 50 и 52“ се заменят с „табл. 49, 50 и 52“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разрешава се складиране на варели за
ЛЗТ само под навеси на групи в един ред и при
спазване изискванията на ал. 1 и 2. Конструктивните елементи на навесите се предвиждат
от строителни продукти с клас по реакция на
огън не по-нисък от А2.“
§ 328. В чл. 554, ал. 1 означението „min“
се заличава.
§ 329. В чл. 558 думата „подраздели“ се
заменя с „раздели“.
§ 330. В чл. 565 думата „(нефтопристанища)“
се заличава.
§ 331. В чл. 566 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „включително“ се
добавят думите „и за ГГ“.
2. В ал. 3 след абревиатурата „ЛЗТ“ се добавят думите „и ГГ“.
3. В ал. 6 думите „т. 1 – 5“ се заменят с
„ал. 1“, а след абревиатурата „ЛЗТ“ се поставя
запетая и се добавя „ГГ“.
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§ 332. В чл. 567 след абревиатурата „ЛЗТ“
се добавят думите „и ГГ“.
§ 333. В чл. 568, ал. 2 думата „(канала)“
се заличава, а думите „5000 m“ се заменят с
„2000 m“.
§ 334. Член 570 се изменя така:
„Чл. 570. Разстоянието от наливно-изливни
пристани за ЛЗТ и ГТ до различни обекти се
определя при спазване изискванията на раздели „Складове за ЛЗТ и ГТ от I категория“
и „Складове за ЛЗТ и ГТ от II категория“.
Разстоянията от пристани за ГГ се определят
като за течности с пламна температура до
28 °С включително.“
§ 335. В чл. 571 думите „инвентара за наливно-изливните операции“ се заменят със
„съоръжения, обслужващи наливно-изливните
операции“.
§ 336. В чл. 578, ал. 2, т. 3 абревиатурата
„ДКГВ“ се заменя с „ДЕГ“.
§ 337. В чл. 580, ал. 1 думите „300 m“ се
заменят с „200 m“, а думите „3000 m“ се заменят с „1000 m“.
§ 338. В чл. 581, ал. 1 думите „при спазване
изискванията“ се заменят с „по реда“.
§ 339. В чл. 582 ал. 2 се изменя така:
„(2) Допуска се в изпарителите на втечнен
газ да се използват електрически нагревателни
прибори, при условие че са предвидени със
съответната категория на защита в зависимост
от класа на зоната с потенциално експлозивна
атмосфера.“
§ 340. В чл. 583, ал. 2, изречение първо след
думата „вместимост“ се добавя предлогът „до“.
§ 341. В чл. 584 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, табл. 55 се добавят редове с номера по ред 8 и 9:
„
8.

Надземен ре- Подземни ре- 2D, но найзервоар (сфе- зервоари за ЛЗТ малко 5 m
р и ч е н и хо - и ГТ
р и з о н т а л е н)
за втечнени
горими газове

9.

Подземен ре- На дземни ре- 2D, но найзервоар (сфе- зервоари за ЛЗТ малко 5 m
р и ч е н и хо - и ГТ
р и з о н т а л е н)
за втечнени
горими газове

“
2. В ал. 3 думите „2000 m3“ се заменят с
„200 m3“.
§ 342. Член 589 се изменя така:
„Чл. 589. Складовете за втечнени горими
газове от I категория се проектират в производствено-складови територии.“
§ 343. В чл. 595 след думата „вместимост“
се добавя предлогът „до“.
§ 344. Член 599 се изменя така:
„Чл. 599. Складовете от този раздел обхващат групови инсталации за съхраняване на
втечнени горими газове в резервоари с обща
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вместимост до 50 m3 или три и повече бутилки в
един шкаф, предназначени за сгради от класове
по функционална пожарна опасност Ф1 – Ф5.“
§ 345. В чл. 601, ал. 1, табл. 62, номер по
ред 1, подточки „а“, „б“ и „в“ и номер по ред
2 колони 10 и 11 се изменят така:
„
50

25

50

25

80

40

30

15

“
§ 346. В чл. 604 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Бутилковите групови инсталации се проектират по реда на Наредбата за устройството,
безопасната експлоатация и техническия надзор
на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредбата за
устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „1500 l“ се заменят с „1000 l“.
§ 347. В чл. 605 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разрешава се съхраняване на бутилки с
втечнени горими газове в едноетажни надземни
хранилища от I и II степен на огнеустойчивост
и на открито под навеси от продукти с клас по
реакция на огън не по-нисък от А2, защитени
от преки слънчеви лъчи. Общият геометричен обем на съхраняваните втечнени горими
газове е не повече от 120 m3. Газобутилковите
инсталации се разделят посредством стени с
огнеустойчивост ЕІ 120 на отделни секции с
вместимост до 20 m3.“
§ 348. В чл. 608, ал. 1 след думата „вместимост“ се добавя предлогът „до“.
§ 349. В чл. 610 думите „при спазване изискванията“ се заменят с „по реда“.
§ 350. В чл. 611 т. 4 се изменя така:
„4. комплексни автоснабдителни станции с
повече от един вид гориво по т. 1, 2 и 3.“
§ 351. В чл. 612 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Обслужващите сгради на автоснабдителните станции се проектират едноетажни, като
допустимата застроена площ между брандмауерите се определя по табл. 4.
(5) Разрешава се обслужващите сгради от
I и II степен на огнеустойчивост да бъдат до
три етажа, като застроената площ между брандмауерите се определя по табл. 4.
(6) В обслужващите сгради не се разрешава
устройването на помещения от друг клас по
функционална пожарна опасност, с изключение на помещенията от клас Ф1.4, Ф3.1, Ф3.2,
Ф3.4 и Ф4.2 в сградите от I и II степен на
огнеустойчивост.“
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§ 352. В чл. 615 думите „бензиностанциите
и газостанциите“ се заменят с „автоснабдителните станции“.
§ 353. В чл. 619 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „строежи“ се добавят
думите „(извън територията на бензиностанцията)“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Разрешава се намаляване с 50 % на разстоянията по т. 1 и 2 на табл. 66, при условие
че стените на сградите (откъм съоръженията на
бензиностанцията) по табл. 66 са брандмауери
по смисъла на чл. 19.
(3) Разстоянието от обслужващите сгради на
бензиностанциите до резервоарите, съоръженията за пълнене на резервоарите, шахтите за
отработени масла, отдушните тръби и колонките за зареждане на МПС е най-малко 5 m, а
от обслужващата сграда със стени без отвори
(откъм страната на съоръженията), изпълнени
от строителни продукти от клас по реакция на
огън А1 или А2 – 2 m.“
§ 354. Член 620 се изменя така:
„Чл. 620. За едноетажни сгради от подклас
на функционална пожарна опасност Ф5.1 се
разрешава проектиране на раздавателни колонки
за собствени нужди, при условие че колонките
са отделени в самостоятелно помещение, обособено като пожарен сектор.“
§ 355. Член 628 се изменя така:
„Чл. 628. Разрешава се проектиране на пунктове за пълнене на бутилки с пропан-бутан по
реда на Наредбата за устройството, безопасната
експлоатация и техническия надзор на газовите
съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и на Наредбата за устройството,
безопасната експлоатация и техническия надзор
на съоръжения под налягане.“
§ 356. В чл. 629 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и оградата на склада“ се
заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) От резервоарите за пропан-бутан, пунктовете за пълнене на бутилки, колонката за
зареждане на МПС, предохранителната арматура
и смукателните вентилационни отвори се осигурява разстояние най-малко 3 m до границата
на имота на газоснабдителната станция.“
§ 357. В чл. 630 след думата „строежи“ се
добавят думите „(извън територията на газостанцията)“.
§ 358. В чл. 631 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „т. 3, 9 и 10 на“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се разстоянията от надземни
резервоари до газовите колонки, пълначните
за бутилки и съседните строежи да се намалят
с 50 %, при условие че резервоарът се огради
от едната или от двете му страни със стена без
отвори, изпълнена от продукти с клас по реакция
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на огън не по-нисък от А2, с огнеустойчивост
EI 120. Стената се проектира на разстояние от
1 до 2 m от резервоара с дължина, достатъчна
за осигуряване на минимален хоризонтален
път на евентуално изтичащ газ от резервоара
съгласно чл. 629 и табл. 67, и с височина наймалко 1 m над височината на резервоара.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Разрешава се проектирането на газостанции за пропан-бутан, изградени като модулни,
затворени съоръжения с надземни резервоари
с общ геометричен обем до 10 m3.
(4) Минималните разстояния от модулни
газостанции по ал. 3 до сгради и съоръжения,
разположени на територията на автоснабдителна
станция, както и до съседни сгради и съоръжения се определят при спазване изискванията
на този раздел, като те се увеличават с 25 %.“
§ 359. В чл. 634, ал. 1 след думата „строежи“ се добавят думите „(извън територията
на метанстанцията)“.
§ 360. В чл. 636 ал. 1 се изменя така:
„(1) Минималните разстояния между ком
пресорния модул за природен газ, обслужващата
сграда на газоснабдителната станция за природен
газ, колонката за зареждане на МПС, площадките за стациониране на мобилна платформа
с газобутилкова инсталация за природен газ и
изпускателните тръби от предохранителната
арматура за отвеждане на природен газ са
най-малко 10 m.“
§ 361. В чл. 638 след думата „Общият“ се
добавят думите „и единичният“, а думите „се
определя“ се заменят със „се определят“.
§ 362. В чл. 639 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „строежи“ се добавят
думите „(извън територията на комплексната
автоснабдителна станция)“, а думите „табл.
66, 67 и 68“ се заменят с „чл. 619, ал. 1 и 2,
чл. 630, 631 и 634“.
2. В ал. 2 текстът след думата „разстояние“
до края се заличава.
§ 363. В чл. 640 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 640 става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Минималното разстояние между пунктовете за зареждане на бутилки с пропан-бутан и
съоръженията за пълнене на резервоарите е 5 m.
(3) Разрешава се на територията на комплексните автоснабдителни станции да се проектират един модул за светли горива и един
модул за пропан-бутан в обем и количества
при условията на чл. 624 и 631.
(4) Минималните разстояния от модулните
газостанции по ал. 3 до сгради и съоръжения,
разположени на територията на комплексната
автоснабдителна станция, както и до съседни
сгради и съоръжения извън територията на обекта, се определят при спазване на изискванията
на този раздел, като те се увеличават с 25 %.“
3. Таблица 69 се изменя така:
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„Таблица 69
№
по
ред

Сгради
РезерНадПодземни
и съоръвоари
земни
с обем до
жения на
(под- резерво- 25 m 3 или
теритоземни) ари за
прираврията на
за
пропан- нени към
подземни
комплекс- светли
бутан
резервоари
ната авто- горива
снабдителза пропанна станция
бутан с
обем не
повече от
10 m 3

Бутил- Площад- Ком- Колонкова
ка за
прека за
група
мобилна
сор зарежза при- платфорза
дане на
роден ма с газо- приМПС
газ
бутилкова ро- (вклюинстаден
чилация за
газ
телно
природен
комбигаз
нираните)

Обслужваща
сграда

Шах- Ограда на
ти на комплексподната автоземни снабдителкому- на станция
никации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Резервоари
(подземни)
за светли
горива

0,5

диаметъра на
по-големия резервоар

0,5

5

5

5

5

съгласно
чл. 619

1

3

2.

диаметъра
Надземни диамечл. 584, на по-голетъра
резервоари
мия резерал. 1,
на
за пропанвоар
по-го- табл. 55
бутан
лемия
резервоар

5

5

5

10

15

5

10

3.

Подземни
с обем до
25 m 3 или
приравнени
към подземни резервоари за
пропан-бутан с обем
не повече
от 10 m 3

0,5

2

0,5

5

5

5

5

7,5

5

10

4.

Бутилкова
група за
природен
газ

5

5

5

-

-

-

5

15

1

10

5.

Площадка
за мобилна
платформа
с газобутилкова
инсталация
за природен газ

5

5

5

-

-

-

5

15

1

10

6.

Пунктове
за зареждане на
бутилки с
пропан-бутан

5

5

5

5

5

5

10

10

5

10

7.

Съоръжения за пълнене на резервоарите
за светли
горива

1,5

5

5

5

5

5

5

съгласно
чл. 619

5

3

8.

Колонка за
зареждане
на МПС
(включително
комбинираните)

5

10

5

5

5

5

5

съсъгласно гласно
чл. 619,
629 и чл. 634
636

съгласно
чл. 626 и
629

“
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§ 364. В чл. 641 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Строежи от подклас на функционална
пожарна опасност Ф5.4 са сградите и съоръженията за първоначална обработка и съхранение на зърнени култури, концентриран
и груб фураж, плодове и зеленчуци, както и
животновъдните сгради.“
2. Досегашният текст на чл. 641 става ал. 2
и в нея думите „Животновъдните сгради и“
се заличават.
§ 365. В чл. 642, ал. 1 думите „и съоръжения“ се заличават, а думата „околните“ се
заменя със „съседни“.
§ 366. В чл. 643 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 643 става ал. 1
и се изменя така:
„(1) При проектиране на закрити складове
за селскостопанска продукция от категория по
пожарна опасност Ф5В допустимата застроена
площ между брандмауерите е, както следва:
1. за складове от I и II степен на огнеустойчивост – 3000 m 2;
2. за складове от III степен на огнеустойчивост – 1500 m 2;
3. за складове от IV и V степен на огнеустойчивост и за складове от пожаронезащитени
стоманени конструкции – 1000 m 2 .“
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) При п роек т и ра не на ед ное та ж н и
строежи по ал. 1, предназначени за зърно в
насипно състояние, в които не се използва
пневмотранспорт, допустимите застроени площи по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се увеличат два пъти.
(3) При проектиране на силози се спазват
изискванията на чл. 489.
(4) Разстоянието от силози с обща или
единична вместимост до 5000 m 3 до сгради,
свързани с производството и преработката на
фуражи, не се нормира.“
§ 367. В чл. 644 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се съхраняване на техничес
ки култури и груб фураж в открити складове
навесен тип с площ до 1000 m 2 .“
§ 368. В чл. 647 се правят следните изменения:
1. Основният текст на чл. 647 се изменя така:
„Чл. 647. В помещения в таванските етажи
(извън случаите по чл. 646) на животновъдни
сгради се допуска съхраняване на обемист фураж (сено, слама и др.) при следните условия:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. покривното покритие и междуетажната таванска конструкция са проектирани
от продукти с клас по реакция на огън не
по-нисък от А2; разрешават се междуетажни
тавански конструкции от продукти с класове
по реакция на огън B – F, при условие че са
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защитени двустранно с продукти с клас по
реакция на огън не по-нисък от А2 и са с
огнеустойчивост най-малко ЕІ 60;“.
§ 369. В чл. 656, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Основният текст на ал. 2 се изменя така:
„(2) При проектирането на самостоятелни
гаражи от пожаронезащитени стоманени конструкции се спазват следните изисквания:“.
2. Точка 4 се отменя.
3. В т. 5 след означението „REI“ се добавя
„(EI)“.
§ 370. Член 658 се изменя така:
„Чл. 658. (1) Гаражите се разделят чрез стени с огнеустойчивост EІ 120 и самоотварящи
се врати с огнеустойчивост EІ 90 на полезни
площи, както следва:
1. отворени гаражи – до 7000 m 2;
2. затворени гаражи – до 5000 m 2 .
(2) Атоматичните гаражи се разделят на
пожарни сектори с брутен обем до 6000 m 3.“
§ 371. В чл. 659 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 1:
„1. до 1200 m 2 – една еднолентова рампа;“
б) досегашната т. 1 става т. 2 и се изменя
така:
„2. от 1200 до 2000 m 2 – най-малко една
двулентова рампа;“
в) досегашната т. 2 става т. 3;
г) досегашната т. 3 става т. 4.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 372. В чл. 660 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) От всеки етаж на гараж се осигурява
необходимият съгласно чл. 42 брой евакуационни изходи, водещи непосредствено навън
или в евакуационни стълбища.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „изходи“
се добавят думите „трябва да“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. вратите между секторите по чл. 658 са
затворени;“.
§ 373. Член 661 се изменя така:
„Чл. 661. Когато рампите в гаражите се
предвиждат за евакуация на пребиваващите,
те се проектират с широчина най-малко 0,9
m и разположени по-високо от пътните ленти
или отделени от тях с парапет.“
§ 374. Член 662 се изменя така:
„Чл. 662. Когато гаражите се разполагат в
сгради с друго предназначение (с изключение
на тези от подклас на функционална пожарна
опасност Ф1.4), те се отделят от съседните
помещения посредством стени с огнеустойчивост най-малко EI 120 и самозатварящи се
врати с огнеустойчивост ЕІ 90.“
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§ 375. В чл. 663 думите „В затворени гаражи за повече от пет МПС“ се заменят с
„В гаражите“.
§ 376. Член 664 се изменя така:
„Чл. 664. Когато затворен гараж в строеж
от клас по функционална пожарна опасност
Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2 е предназначен
и за паркиране на МПС с автомобилна газова
уредба, се проектират зони за МПС с газови
уредби. Зоните се осигуряват с газсигнализаторна система, която включва аварийна
вентилационна инсталация при достигане на
не повече от 10 % от стойността на ДЕГ на
възможната експлозивоопасна смес.“
§ 377. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 11 – 23:
„11. „Премест ваем и обек т и с г ъвка во
покритие“ са преместваеми увеселителни
обекти и преместваеми обекти за търговски
и други обслужващи дейности по смисъла на
чл. 56 ЗУТ (предназначени за циркове, представления, заседания, празненства, спортни
дейности и др.), които имат меко покривало
и се поставят върху площ, по-голяма от 75
m 2 . Към преместваемите обекти с гъвкаво
покритие не се отнасят палатките за къмпинг
или за санитарни цели.
12. „Димоуплътнени врати“ са врати с разстояние между вратата и касата най-много 2
mm и между вратата и пода най-много 4 mm
или димозащитни врати с класификация за
пропускане на дим sa или sm съгласно БДС
EN 13501-2.
13. „Димен участък“ е пространството,
зак лючено меж ду горната повърхност на
димния резервоар и проекцията върху пода
на верт ика лни те п рег ра ди, обособяващи
димния резервоар.
14. „Безпрозоречно помещение“ е помещение със стенно прозоречно или покривно
остъкление с площ, по-малка от 5 % от площта
на пода, или с дълбочина на помещението
повече от 30 m, измерена от прозоречните
отвори.
15. „Площадков водопровод“ е външен
водопровод, предназначен за провеждане на
необходимите водни количества за пожарогасене или за съвместно провеждане на водните
количества за пожарогасене и на водните
количества за питейно-битови и/или производствени нужди на територията на частен,
държавен или общински имот.
16. „Експлозивна атмосфера“ е смес с
въздух при атмосферни условия на запалими
вещества под формата на газ, пара, прах или
летящи частици, която след възпламеняване
поддържа разпространението на горенето.
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17. „Потенциално експлозивна атмосфера“ е
атмосферата, която може да стане експлозивна вследствие на местни и експлоатационни
условия.
18. „Горим прах“ са фино отделени твърди
частици, 500 μm или по-малки по номинален
размер, които могат да бъдат суспендирани
във въздуха, могат да се утаяват в атмосферата
под въздействие на собствената си тежест и
да горят или тлеят и могат да оформят експлозивни смеси с въздуха при атмосферно
налягане и нормална температура.
19. „Летящи частици“ са твърди частици,
включително нишки, по-големи от 500 μm
по номинален размер, които могат да се
суспендират във въздуха и да се утаяват от
атмосферата под въздействие на собствената
си тежест.
20. „Долна експлозивна граница“ е концентрация във въздуха при атмосферни условия
на запалими вещества под формата на газ,
пара, прах или летящи частици, под която не
се образува експлозивна атмосфера.
21. „Експлозивоопасни вещества“ са газове, пари, прахове или летящи частици, които
могат да образуват експлозивна атмосфера.
22. „Високостелажен склад“ е склад, в който
последното стелажно ниво е разположено на
височина над 5,5 m от пода или височината
на складиране е по-голяма от 7 m.
23. „Навес“ е съоръжение, което отговаря
най-малко на едно от следните условия:
а) най-малко три страни са отворени, като
площта им е не по-малка от две трети от
общата площ на външните стени, или
б) две от срещуположните външни стени
са отворени, като площта им е не по-малка
от една втора от общата площ на външните
стени и разстоянието между тях е не по-голямо от 70 m, или
в) две от съседните му стени са изцяло
отворени, като разстоянието от тях до срещуположните им външни стени е не по-голямо
от 30 m.“
§ 378. В преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2 думите „чл. 167в, ал. 2“ се заменят
с „чл. 91б, ал. 6“.
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Директорът на ГДПБЗН – МВР определя със заповед правилата за работа на
експертния съвет по чл. 7.“
3. В § 6 съкращението „ГДПБС“ се заменя
с „ГДПБЗН“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се
заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
§ 379. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Системи за пожароизвестяване и пожарогасене в зависимост от функционалната пожарна
опасност на строежите
№ по
ред

Сгради, помещения или съоръжения

Пожароизвестяване

Пожарогасене

1

2

3

4

1.

Производствени сгради, помещения и
съоръжения от клас Ф5:

1.1.

За производство и преработка на ГГ – от
категория Ф5А:

1.2.

а) открити

Бутонни известители

Не се изисква

б) закрити

С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 500 m2 – ав300 m2 – автоматично томатично или ръчно
и ръчно

За производство и преработка на каучук, смоли, пластмаси, химични влакна;
сгради, помещения и съоръжения на
хранително-вкусовата, фуражната, фармацевтичната промишленост и битовата
химия:
а) при производства от категории Ф5А С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 500 m2 – ави Ф5Б
300 m2 – автоматично томатично или ръчно
и ръчно
б) при производства от категория Ф5В

С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 1000 m2 – ав700 m2 – автоматично томатично
и ръчно

в) за съоръжения за термична обработ- Не се изисква
ка (пържене) на изделия от хранително-вкусовата промишленост и други от
категория Ф5Г

С вместимост на съоръжението
над 50 l – локално

1.3.

Сгради, помещения и съоръжения, в ко- С площ, по-голяма от Не се изисква
ито използваните вещества и продукти 400 m2 – автоматично
се възпламеняват при контакт с вода и ръчно
или окислители, от категория Ф5А

1.4.

За открито (извънкамерно) боядисва- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 500 m2 – авне, шприцоване, полиране, заливане с 300 m2 – автоматично томатично
леснозапалими бои и лакове и за суше- и ръчно
не – от категории Ф5А и Ф5Б

1.5.

Бояджийски вани, камери и сушил- Не се изисква
ни – от категории Ф5А и Ф5Б

1.6.

Помпени помещения за ГГ, ЛЗТ и ГТ от С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 300 m2 – авкатегории Ф5А, Ф5Б и Ф5В
100 m2 – автоматично томатично
и ръчно

1.7.

За целулоид и целулоидни изделия – от Не се изисква
категория Ф5Б

1.8.

Батажни, за омаганяване, дарачни, С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 750 m2 – авпрашни камери от категории Ф5Б и 300 m2 – автоматично томатично
и ръчно
Ф5В

1.9.

Предачни, тъкачни и други подобни це- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 1000 m2 – авхове в текстилната промишленост от ка- 500 m2 – автоматично томатично
и ръчно
тегории Ф5Б и Ф5В

1.10.

За производство на облекло, галанте- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 1500 m2 – аврия, обувки, кожени и кожухарски изде- 500 m2 – автоматично томатично
и ръчно
лия – от категория Ф5В

Локално за съоръжението – автоматично или ръчно

С площ, по-голяма от 100 m2 – автоматично дренчерно
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1.11.

За производство или обработка на изде- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 1500 m2 – авлия от дърво и дървесни продукти (ме- 750 m2 – автоматично томатично
бели, шперплат, плоскости от дървесни и ръчно
частици и др.) – от категории Ф5Б и
Ф5В

1.12.

За обработка на тютюн и за производ- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 1000 m2 – авство на цигари; за обработка на бил- 500 m2 – автоматично томатично
и ръчно
ки – от категория Ф5В

1.13.

С маслени вани за закаляване – от ка- Не се изисква
тегория Ф5В

1.14.

Маслоподвали от категория Ф5В

1.15.

Транспортни естакади и галерии за Не се изисква
транспортиране на горими насипни материали

1.16.

За опаковка и експедиция на:

С обем на ваната над 5 m3 – локално

С
обем
до
500 С обем над 500 m3 – автоматично
m3 – автоматично и
ръчно
Водна завеса в местата на пресипките и присъединяването им към
сградите

а) горими вещества и материали – от Както за съответното Както за съответното производство
категория Ф5В
производство
б) негорими вещества и материали в го- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 2000 m2 – аврима опаковка, с изключение на такива, 1500 m2 – автоматич- томатично
опаковани в чували – от категория Ф5В но и ръчно
в) вещества и материали по подточки Както за съответното Както за съответното производ„а“ и „б“ в подземните етажи на сгради производство,
като ство, като допустимите площи и
и помещения от категория Ф5В
допустимите площи и обеми се намаляват с 30 %
обеми се намаляват с
30 %
1.17.

Печатници и книговезници от категория С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 1000 m2 – авФ5В
500 m2 – автоматично томатично
и ръчно

1.18.

Сгради с височина над 28 m от клас За всички групи – ав- За всички групи – автоматично
Ф5.1 и категории по пожарна опасност томатично и ръчно
Ф5А, Ф5Б и Ф5В

1.19.

За производство, монтаж и ремонт на С площ, по-голяма от За машина, съоръжение, работно
електронни изделия – от категория Ф5В 100 m2 – автоматично място – локално (автоматично или
и ръчно
ръчно)

1.20.

Пристани и сухи докове

1.21.

Проходими кабелни тунели, полуетажи
и шахти на:

Не се изисква

Конкретно за всеки обект – автоматично или ръчно

а) атомни и топлоелектрически центра- Не се изисква
ли

Независимо от мощността – автоматично

б) водноелектрически централи

Не се изисква

С обща мощност над 1000 MW – автоматично

в) подстанции

Не се изисква

400 kV и повече – автоматично

1.22.

Маслени трансформатори или транс- Не се изисква
форматори с друга горима изолационна
течност

400 kV и повече или с 220 kV и с
200 МVА и повече – автоматично

1.23.

Цехови проходими кабелни тунели

Не се изисква

С над 100 m дължина – автоматично

1.24.

Реактори

Не се изисква

С над 400 kV – автоматично

2.

Общественообслужващи сгради от класове Ф1 – Ф4
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2.1.

Сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт:
сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, на
министерствата и техните регионални
структури, на областните и общинските
администрации

Навсякъде, с изклю- Не се изисква
чение на санитарнохигиенните помещения – автоматично и
ръчно

2.2.

Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването на повече от
два етажа и лечебни заведения за болнична помощ (болници) с над 50 легла – от подклас Ф1.1

Навсякъде, с изклю- Не се изисква
чение на санитарнохигиенните помещения – автоматично и
ръчно

2.3.

Сгради за обществено обслужване в областта на образованието: детски ясли и
градини с площ над 400 m2 или за повече от 50 деца – от подклас Ф1.1

Навсякъде, с изклю- Не се изисква
чение на санитарнохигиенните помещения – автоматично и
ръчно

2.4.

Сгради за обществено обслужване в областта на образованието: учебни заведения и научни институти, в които в пиковите часове на денонощието пребивават
едновременно повече от 300 души – от
подклас Ф4.1

Навсякъде, с изклю- Не се изисква
чение на санитарнохигиенните помещения – автоматично и
ръчно

2.5.

Сгради за обществено обслужване в
областта на хотелиерството и услугите:
общежития, хотели, мотели, планински
хижи, почивни домове, ваканционни
бунгала с над 100 места – от подклас
Ф1.2

Навсякъде, с изклю- Не се изисква
чение на санитарнохигиенните помещения – автоматично и
ръчно

2.6.

Помещения и сгради за обществено обслужване: за обществено хранене (ресторанти и др. под.) от подклас Ф3.2:
а) с площ, по-голяма от 500 m2

С Т Р. 8 5
4

Навсякъде, с изклю- Не се изисква
чение на санитарнохигиенните помещения – автоматично и
ръчно

б) разположени в подземни етажи с Навсякъде, с изклю- Не се изисква
чение на санитарноплощ, по-голяма от 300 m2
хигиенните помещения – автоматично и
ръчно
2.7.

Сгради за обществено обслужване в об- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 1500 m2 – авластта на търговията и услугите (търгов- 500 m2 – автоматично томатична ПГИ с вода
ски центрове, магазини и др. под. за об- и ръчно
служване на клиенти) – от подклас Ф3.1

2.8.

Обекти за електронна техника:
а) зали и помещения с електронна тех- Независимо от площ- Обемно – с автоматичен и ръчен
ника за обобщаване, обработка и съх- та – автоматично
и пуск
ранение на информация, ползвана от ръчно
институциите по т. 2.1
б) зали и помещения с електронна тех- Независимо от площ- Не се изисква
и
ника и компютърни зали, с изключение та – автоматично
на залите и помещенията по подточка ръчно
„а“ с площ, по-голяма от 50 m2

С Т Р.
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Сгради с височина над 28 m:
а) сгради – от класове Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 За всички групи, навсякъде, с изключение на санитарнохигиенните помещения – автоматично и
ръчно
б) сгради – от подкласове Ф1.3 и Ф1.4

За ІІ, ІІІ и ІV група – навсякъде,
за І група – в подземните етажи,
когато в тях са разположени гаражи – автоматична ПГИ с вода

За всички групи с въ- Не се изисква
трешни стълбища, за
ІІІ и ІV група – автоматично и ръчно

2.10.

Сгради за обществено обслужване в об- Със зали с повече от Не се изисква
ластта на културата и изкуството: кино- 100 места – автомазали, концертни, оперни, театрални и тично и ръчно
други зали, спортни сгради, многофункционални зали с места за сядане и др.
под. – от клас Ф2.1

2.11.

Сцени в сградите по т. 2.10

2.12.

Сгради за обществено обслужване в об- С площ, по-голяма от Не се изисква
ластта на културата и изкуството: музеи, 300 m2 – автоматично
художествени галерии, многофункцио- и ръчно
нални зали без места за сядане, панаирни палати и сгради – архитектурни и
културни паметници – от клас Ф2.2

2.13.

Сгради за обществено обслужване в об- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 500 m2 – авластта на културата и изкуството: биб- 100 m2 – автоматично томатично
лиотеки, читалища, книгохранилища, и ръчно
архивохранилища – от подклас Ф2.1

2.14.

Студия – от подклас Ф4.2:

С повече от 100 места За зали от 200 до 800 места – водна
в залата – автоматич- дренчерна завеса на отвора на сцено и ръчно
ната към залата; за зали с повече
от 800 места – спринклерна инсталация за джобовете и автоматична инсталация за разпръскване на
вода за сцената

а) кино-, видео- и аудиостудия

С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 500 m2 – ав200 m2 – автоматично томатично
и ръчно

б) телевизионни студия

С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 300 m2 – ав100 m2 – автоматично томатично
и ръчно

2.15.

Хранилища за лентови, дискови и други С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 100 m2 – аввидео- и звуконосители – от категория 50 m2 – автоматично томатично
и ръчно
Ф5В

2.16.

Телевизионни и радиопредавателни по- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 100 m2 – авмещения – от подклас Ф4.2
50 m2 – автоматично томатично
и ръчно

2.17.

Зали и помещения за телекомуникаци- Независимо от площ- С площ, по-голяма от 100 m2 – авонни съоръжения – от подклас Ф4.2
та – автоматично
и томатично
ръчно

2.18.

Надземни едноетажни затворени гара- С площ над 1000 С площ над 3000 m2 – автоматична
жи (подклас Ф5.2), самостоятелни или m2 – автоматично и ПГИ с вода
включени в партера на сгради с друго ръчно
предназначение
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2.19.

Подземни едноетажни гаражи (подклас С площ над 700 С площ над 1500 m2 – автоматична
Ф5.2) – самостоятелни или включени в m2 – автоматично и ПГИ с вода
обема на сгради с друго предназначение ръчно

2.20.

Затворени гаражи (подклас Ф5.2), раз- С площ над 500 С площ над 1000 m2 – автоматична
положени на два и повече етажа – са- m2 – автоматично и ПГИ с вода
мостоятелни или включени в обема на ръчно
сгради с друго предназначение

2.21.

Затворени автоматични гаражи и гаражи, при които паркирането на автомобилите се осъществява на две и повече
нива, в рамките на един етаж (подклас
Ф5.2)

2.22.

Хангари и помещения за техническо об- Не се изисква
служване, ремонт и съхранение на летателни апарати – от категория Ф5В

2.23.

Сгради за административно обслужване: С площ, по-голяма от Не се изисква, ако не противоречи
административни сгради, офисни поме- 500 m2 – автоматично на друга точка от приложението
щения, банкови и небанкови финансови и ръчно
институти – от подкласове Ф3.4 и Ф4.2

3.

Закрити складове – от клас Ф5:

3.1.

За горими материали – от категория С площ, по-голяма от Както за съответното производство
Ф5В
500 m2 – автоматично
и ръчно

3.2.

За негорими материали в горима опа- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 2000 m2 – авковка – от категория Ф5В
500 m2 – автоматично томатично
и ръчно

3.3.

За материали по т. 3.1 и 3.2, разполо- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 500 m2 – авжени в помещения на подземни ета- 250 m2 – автоматично томатично
и ръчно
жи – от категория Ф5В

3.4.

Високостелажни складове за материали Не се изисква
по т. 3.1 и 3.2 – от категория Ф5В

3.5.

Складове за театрални декори и реквизити – от категория Ф5В:
а) самостоятелни – от категория Ф5В

С възможност за пар- С възможност за паркиране на
киране на над 25 ав- над 50 автомобила независимо от
томобила независимо площта – автоматично
от площта – автоматично и ръчно
Независимо от площта – автоматично

Независимо от площта – автоматично

С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 1000 m2 – ав500 m2 – автоматично томатично
и ръчно

б) в сградата на театъра – от категория С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 500 m2 – авФ5В
300 m2 – автоматично томатично
и ръчно
3.6.

За съхраняване на горими музейни цен- Не се изисква
ности, ценни художествени произведения, машини, апарати и продукти с особена важност – от категория Ф5В

Независимо от площта – автоматично

3.7.

За целулоид и целулоидни изделия – от Не се изисква
категория Ф5Б

С площ, по-голяма от 50 m2 – автоматично

3.8.

За ЛЗТ и ГТ – от категории Ф5А, Ф5Б
и Ф5В:
а) в резервоари

Не се изисква

За резервоари с единична вместимост от 500 до 10 000 m3 – полустабилна инсталация за пожарогасене
и стабилна инсталация за охлаждане; за резервоари с вместимост над
10 000 m3 – стабилна инсталация за
пожарогасене и охлаждане с дистанционно включване
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С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 500 m2 – ав300 m2 – автоматично томатично
и ръчно

3.9.

За оптически, радио-телевизионни, елек- С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 1000 m2 – автронни, телефонни и други подобни еле- 500 m2 – автоматично томатично
менти и готова продукция – от катего- и ръчно
рия Ф5В

3.10.

За млечни и месни храни, плодове и С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 2000 m2 – авзеленчуци в горима опаковка – от кате- 1500 m2 – автоматич- томатично
но и ръчно
гория Ф5В

3.11.

За напитки:
а) спиртни напитки – от категория Ф5В С площ, по-голяма от С площ, по-голяма от 700 m2 – ав300 m2 – автоматично томатично
и ръчно
б) негорими течности в бутилирано със- Не се изисква
тояние (вода, безалкохолни напитки,
вина и бира и др. под.) – от категория
Ф5Д

С площ, по-голяма от 3000 m2 – автоматично

Забележки:
1. При определяне на необходимостта от осигуряване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи сградите и помещенията, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходни на тях.
2. Пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации при задействането им подават светлинен
и звуков сигнал в помещенията с постоянно дежурство и на фасадата на охраняваната сграда.
3. За изчислителна площ се приема площта на помещенията между пожарозащитните прегради.
4. В помещенията с опасност от експлозия (без последващ пожар) не се предвиждат пожарогасителни
инсталации.
5. Инсталациите се проектират в съответствие с класа на електрическото оборудване в помещенията.
6. Когато в приложението не са изрично дадени типът на пожароизвестителните и пожарогасителните
инсталации и видът на гасителното вещество (вода, пяна, инертен газ, прах и др.), те се определят в зависимост от пожарната характеристика на използваните вещества и продукти и конструктивните особености
на сградите и съоръженията. Когато технологичният процес е съпроводен с отделяне на прахове и газове,
се предвиждат пожароизвестители, диференциращи димните продукти при пожар от тези, отделящи се
при производството.
7. За сгради и помещения с охранителна сигнализация се предвижда охранително-противопожарна
сигнализация, ако за същите се изисква и пожароизвестяване.
8. За хранилища за плодове, зеленчуци, зърно и други подобни продукти в насипно състояние и за
инертни продукти не се изискват системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
9. В обхвата и съдържанието на проектите за пожароизвестяване и пожарогасене се предвиждат управление и блокировки на съответните съоръжения и системи, които да се задействат автоматично в
случай на пожар.
10. Кабелите на известителните системи и гасителните инсталации се осигуряват със защита от пряко
топлинно въздействие при пожар.
11. При проектиране на пожароизвестителни системи се спазват изискванията на БДС EN 54 „Пожароизвестителни системи“.
12. При проектиране на пожарогасителни системи се спазват изискванията на чл. 208, на серията
стандарти БДС EN 15004 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни
вещества“, на СД CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане“, на БДС ISO 6183 „Технически съоръжения за
защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране
и монтиране“, на БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част
2: Проектиране, изграждане и поддържане“, на СД CEN/TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и
поддържане“ и на БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част
2: Проектиране, монтиране и поддържане“.“
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§ 380. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и
инсталации, в т.ч. свободни дворни площи
№
по
ред

1
I.

Помещение, съоръжение Показател, Прахов пожа- Пожа- Пожарогасител
или инсталация (клас на по който се рогасител (бр.) рога- на водна основа
с вместимост
функционална пожарна предвиждат Клас на праха сител
опасност) и свободна
пожарос
9 l (бр.)
дворна площ
технически
въглесредства
роден
диоксид
5 kg
(бр.)

2

3

6 kg

12 kg

4

5

Возим пожарогасител (бр.)

за пожари
клас А

за пожари
клас В

с размери
не помалки
от 1,5
m на
1,5 m

с въглероден
диоксид
30 kg

с прах 50
kg,
клас на
праха

7

8

9

10

11

ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБОДНА
ДВОРНА ПЛОЩ
1 АВС

1.

Предприятия за първоначална преработка на
дървесината, за профилиране на дървен материал,
разфасовъчни и др. под./
Ф5.1

150 m2

2.

Дървообработващи производства, моделни, мебелни, тапицерски и др.
под., при които се използват пълнители, пластификатори, лепила и други
свързващи вещества и
лакове/Ф5.1

150 m2

3.

Сушилни за дървен ма- не повече 1 АВС
териал с използване на от 2 камеелектрическа
енергия/
ри
Ф5.1
повече от 2 1 АВС
камери – за
всяка камера

4.

6

Противопожарни
одеяла
(бр.)

1

1 АВС

Сушилни за дървен ма- не повече
териал с използване на от 2 камегазови, течни или твърди
ри
горива/Ф5.1
повече от 2
камери – за
всяка камера

5.

Помещения за шлифоване и полиране на изделия
от дървесина/Ф5.1

150 m2

1 АВС

6.

Бояджийни, лакозаливни
и други подобни помещения за горими материали/Ф5.1

150 m2

1 ВС

1

2

1

1 АВС

2

1 АВС

1

1

1
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Помещения за изготвяне
и ремонт на горими изделия и амбалаж/Ф5.1

150 m

2

1 АВС

8.

Помещения за изготвяне на изделия и детайли
с използване на горими
материали
(пластмаси,
полиетилен, полиуретан
и др.)/Ф5.1

150 m2

2 АВС

1

9.

Химически производства,
свързани с обработка на
ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

300 m2

2 ВС

1

10.

Помещения за бутилки с
ГГ/Ф5.2

100 m2

2 ВС

11.

Помпени станции за ЛЗТ
и ГТ/Ф5.1

300 m2

2 ВС

12.

Екстракционни,
ректификационни и реакторни
помещения/Ф5.1

на съоръжение

13.

Помещения с
уредби/Ф5.1.

9

10

11

1

1 – тежък
тип

1 бр. ВС
за помещение

1 – тежък
тип
1

1 ВС

1 – тежък
тип

1 бр. ВС
за помещение

1 – тежък
тип

1 бр. ВС
за помещение

горивни

а) на течно гориво

на уредба

б) на газообразно гориво

на уредба

1 ВС

2 ВС

1

1 – тежък
тип

1 ВС

1 – тежък
тип

1 ВС

1 – тежък
тип

14.

Компресорни за ГГ/Ф5.1 на два компресора

15.

Кислородни
Ф5.1

станции/

150 m2

16.

Ацетиленови
Ф5.1

станции/

100 m2

1 ВС

1 – тежък
тип

17.

Водородни станции/Ф5.1

100 m2

1 ВС

1 – тежък
тип

18.

Помещения за приготвяне на бои, лакове, лепила
и други подобни смеси
с използване на ЛЗТ и
ГТ/Ф5.1

150 m2

19.

Сушилни към помещеза всяко
ния за боядисване/Ф5.1
съоръжение

20.

Участъци за промивка,
обезмасляване на изделия и детайли с ЛЗТ и
ГТ/Ф5.1

150 m2

21.

Помещения за металопокрития с използване на
ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

150 m2

22.

Помещения за приготвяне и извършване на
пропитка със състави,
представляващи ЛЗТ и
ГТ/Ф5.1

150 m2

23.

Помещения за консервация с използване на ЛЗТ
и ГТ/Ф5.1

300 m2

24.

Производства, свързани
с употреба на метален
натрий, алуминий и др.
под./Ф5.1

150 m2

1

1 ВС

1 – тежък
тип

1

1 – тежък
тип

1 ВС

1

1 – тежък
тип

1 ВС

1

1 – тежък
тип

2 ВС

1

1 – тежък
тип

2 АВС

1

1 – тежък
тип

1

1D

1 – тежък
тип

1 бр. ВС
за помещение

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН
4

ВЕСТНИК

1

2

3

25.

Бояджийни, полировъчни
и други подобни помещения в металообработващи обекти (алкални и алкалоземни метали)/Ф5.1

150 m

26.

Също, по конвейерен ме- на всеки 15
тод на боядисване/Ф5.1
m от конвейера

27.

Монтажни и изпитвателни помещения в автомобилни, ремонтни и други
подобни
предприятия/
Ф5.1

300 m2

28.

Монтажни и ремонтни
сгради и помещения за
техническо
обслужване
на самолети и хеликоптери/Ф5.1

300 m2

2

29.

Помещения за производство, ремонт и монтаж на радио-, телевизионни и други видове
електронни елементи и
детайли/Ф5.1

150 m2

2

30.

Ковашки и пресови производства/Ф5.1, работещи със:
1000 m2

б) течно гориво

на всяка
инсталация

в) горим газ

на всяка
инсталация

1D

7

8

9

1D

1 АВС

1

1 – тежък
тип

1

1 – тежък
тип

1

1 – тежък
тип

2

1 ВС

1 – тежък
тип

1 АВС

1000 m2

32.

Леярски
Ф5.1

производства/

1000 m2

33.

Заваръчни производства/
Ф5.1

300 m2

34.

Постоянни места за из- на обособе- 1 АВС
вършване на огневи ра- но място
боти/Ф5.1

35.

Временни места за из- на обособевършване на огневи ра- но място
боти/Ф5.1

36.

Термични производства/
Ф5.1:

1
1 АВС

1

1 – тежък
тип

2 АВС

-

1

1 – тежък
тип

-

-

-

1

1 – тежък
тип

1 АВС

-

-

1

1 – тежък
тип

1

1 – тежък
тип

1 АВС

500 m2

б) работещи с течно гона всяка
риво
инсталация

1 ВС

в) работещи с горим газ

на всяка
инсталация

2 ВС

37.

Сгради и помещения за
байцване, шлифоване и
фосфатиране на материали/Ф5.1

300 m2

38.

Механични цехове (помещения) за студена обработка, механо-монтажни,
тенекеджийски цехове и
др. под./Ф5.1

300 m2

11

1 бр. D за
помещение

1 ВС

Прокатни производства/
Ф5.1

10
1 бр. на
500 m2

2 АВС

31.

а) работещи с твърдо гориво

6

2D

2

а) твърдо гориво

5

С Т Р. 9 1

1

1 – тежък
тип

1 АВС

1

1

1

1

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

39.

Конвейери за транспортиране на горими материали/Ф5.1

на всеки
15 m от
конвейера

1 АВС

1

40.

Конвейери за транспортиране на пакетирани
ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

на всеки
15 m от
конвейера

1 АВС

1

41.

Монтажни помещения с
наличие на горими материали/Ф5.1

300 m2

2 АВС

42.

Вагоностроителни и ремонтни производства и
вагонни депа/Ф5.1

300 m2

2 АВС

1

43.

Вагоностроителни и ремонтни производства и
вагонни депа/Ф5.1

300 m2

2 АВС

1

44.

Електроремонтни
щения/Ф5.1

поме-

100 m2

1 АВС

45.

Помещения с маслени
трансформатори,
токоизправители и други подобни
маслонапълнени
съоръжения/Ф5.1

100 m2

46.

Помещения за КИП, командни пултове/Ф5.1

100 m2

47.

Производство на стоманобетонни елементи и
строителни продукти; бетонови възли/Ф5.1

1500 m2

1 АВС

1

48.

Производство на целулоза/Ф5.1:
на всяка
машина

1 АВС

1

300 m2

1 АВС

1

а) машинни зали/Ф5.1

300 m2

1 АВС

1

б) помещения за оформяне/Ф5.1

2

500 m

1 АВС

1

а) шивачни

500 m2

2 АВС

б) предачни

500 m

2 АВС

в) сушилни

500 m2

г) багрилни

500 m2

а) стъклопроизводство/
Ф5.1

б) за обработка на целулозата (с изключение на
мокрите процеси)
49.

50.

6

7

БРОЙ 75

1

а) дървораздробяване

5

ВЕСТНИК

1

9

1 – тежък
тип

1
2 ВС

2

Производство на хартия:

Текстилни предприятия/
Ф5.1
1

1

1

1

1

1

1 АВС

1

1

1000 m2

3 АВС

1

б) стъклоопаковка/Ф5.1

500 m2

1 АВС

2

в) порцеланови изделия и
опаковка/Ф5.1

500 m2

1 АВС

1

52.

Керамични предприятия,
работещи на твърдо гориво/Ф5.1

1000 m2

53.

Също, работещи със:

51.

8

2

1АВС

Производство на стъклени и порцеланови изделия:

1

1 – тежък
тип

1

10

11

БРОЙ 75
1

ДЪРЖАВЕН
2

а) течно гориво
б) газ
54.

55.
56.

57.
58.

59.

Циментови производства/
Ф5.1:
а) производствени и други
сгради, в които се работи
с течно гориво
б) производствени и други сгради, в които се работи с горим газ
в) опаковка на продукцията
Гаражи/Ф5.2

3

4

за всяка
пещ
за всяка
пещ

61.
62.

5

6

7

1 ВС

С Т Р. 9 3
8

9

10

11

1

2 ВС

500 m2

2 ВС

500 m2

3 ВС

500 m2

1 АВС

400 m2

2 АВС

1

1
1

Открити площадки за
автомобили/Ф5.2 – самостоятелни или на територията на обекти от
класове на функционална
пожарна опасност Ф1.1,
Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5
с площ:
на площад- 1 АВС 1 ABC
a) от 200 до 1000 m2
ка
на всеки 1 АВС 1 ABC
б) над 1000 m2
1000 m2
2 АВС
Трамвайни и тролейбусни
500 m2
паркове/Ф 5.1
Автоснабдителни
станции/Ф5.3
1 АВС
а) за сградата
50 m2

1

б) до 4 колонки

2 ВС

1

в) от 4 до 7 колонки

3 ВС

1

г) над 7 колонки

5 ВС

2

д) за резервоара с газ

1 ВС

1
1

2 ВС

1–
жък
1–
жък
2–
жък
3–
жък
1–
жък

1 ABC за
площадка

тетип
тетип
тетип
тетип
тетип

1 BC

Локомотивни депа за:
а) дизелови локомотиви/ на 5 локоФ5.1
мотива
б) електровози/Ф5.1
също

60.

ВЕСТНИК

Обогатителни производства за:
а) надземни сгради/Ф5.1
б) сортировка и дробилни
отделения/Ф5.1
в) сушилни отделения/
Ф5.1
г) флотационни отделения/Ф5.1
д) помещения за ремонт
и зареждане на бензинови
и акумулаторни лампи/
Ф5.1
Брикетни производства/
Ф5.1
Котелни:

3 АВС

1

2 АВС

1000 m2

2 АВС

1

500 m2

1 АВС

1

300 m2

1 АВС

1

300 m2

1 АВС

150 m2

1 АВС

500 m2

1 АВС

1

2

1 – тежък тип

1 бр. ABC
на депо
1 бр. ABC
на депо

С Т Р.
1

94

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

а) за твърдо гориво/Ф5.1

на всеки
котел

1 АВС

б) за течно гориво/Ф5.1

на всеки
котел

1 ВС

в) за газообразно гориво/
Ф5.1

на всеки
котел

1 ВС

63.

Естакади за подаване на
въглища/Ф5.1

на 100 m

64.

Помещения за вентила- на помеще- 1 АВС
ция и отопление/Ф5.1
ние

65.

Трансформаторни посто
ве/Ф5.1
а) комплектни и отделно
стоящи

ВЕСТНИК

5

6

1 ВС

за
трансфор
маторен
пост

1 ВС

1 ВС

1 ВС

1

20 m2

1

66.

Закрити и открити разпределителни уредби до
1000 V/Ф5.1

на 50 m

1

67.

Машинни зали на електрически централи:
на генератор

б) кондензаторни поме- на помещещения/Ф5.1
ние

1 АВС

1

1 ВС

1

на зала

2

г) кабелни етажи (про- на помеще- 2 АВС
стори)/Ф5.1
ние
68.

2 АВС

Закрити разпределителни
уредби на трансформаторни подстанции
а) закрити трансформа- на площадторни площадки и уредби ка/ уредба
за високо напрежение/
Ф5.1

2ABC

б) клетки (килии) за маслонапълнени трансформатори за собствени нужди и устройства за изкуствен звезден център/Ф5.1

1ABC

на клетка

1 – тежък
тип

1

г) в сгради и пристроени,
за ЗРУ ниско напрежение
до 1000 V

на 100 m

1

10

1 – тежък
тип

20 m2

д) кабелни тунели/Ф5.1

9

1

в) в сгради и пристроени,
за ЗРУ средно напрежение

в) командни зали и пултове за управление/Ф5.1

8

1

б) в сгради и пристро- за помещеени, за помещенията на
ние
трансформаторите

а) турбогенератори/Ф5.1

7

БРОЙ 75

2

в) ЗРУ Ср.Н, партерен на 20 m от
(долен) етаж/Ф5.1
дължината
на уредбата

2

г) ЗРУ Ср.Н, първи (го- на 20 m от
рен) етаж/Ф5.1
дължината
на уредбата

3

д) комплектни разпреде- на 20 m от
лителни уредби/Ф5.1
дължината
на уредбата

2

1

11

БРОЙ 75
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

е) кабелни помещения/
Ф5.1

на 100 m2

ж) командни и релейни
зали/Ф5.1

на 50 m2

69.

Открити разпределителни уредби на трансформаторни подстанции

за уредба

1 ВС

70.

Помещения за ремонт,
регенериране на масла,
сушене на трансформатори и др. под.:
на апарат

1 ВС

а) маслорегенерационни/
Ф5.1

4

Помещение за зареждане
и съхранение на киселинни и алкални акумулатори/Ф5.1

72.

Помещения за агрегати
за електрическа енергия/
Ф5.1:

73.

5

6

1 ABC

1

7

С Т Р. 9 5
8

9

10

11

1

б) помещения за центро- на помещение
фугиране и филтърпресоване на масла/Ф5.1
71.

ВЕСТНИК

2

1 ВС

1 ВС

1 ВС

на 150 m2

1–
тежък
тип

1
2

а) с дизелово гориво

на агрегат

2 АВС

б) с ЛЗТ

на агрегат

1 АВС

в) с ГГ

на агрегат

2 АВС

Изпитвателни станции:
а) за електродвигатели/
Ф5.1

150 m2

1 АВС

б) за двигатели с вътрешно горене/Ф5.1

150 m2

1 АВС

74.

Лаборатории, в които се
използват ГТ и ЛЗТ/Ф5.1

100 m2

75.

Лаборатории
цели/Ф5.1

76.

Сондажни кули/Ф5.1

77.

Операторни помещения, на помещекомандни зали и др. ние с площ
до 300 m2
под./Ф5.1

78.

Наливно-изливни естакади за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

на 15 m

79.

Наливно-изливни естакади за втечнени газове/
Ф5.1

80.

за

1
1–
тежък
тип

1 ВС

1

други за помеще- 1 АВС
ние с площ
до 100 m2

1

1

1–
тежък
тип
1–
тежък
тип
2–
тежък
тип

1

1 ВС

2–
тежък
тип

1 бр. ВС
на 100 m

на 15 m

1 ВС

2–
тежък
тип

1 ВС

Площадки на автоналивно-изливни устройства/
Ф5.1

400 m2

2 ВС

1–
тежък
тип

1 бр. ВС
на площадка

81.

Наливни колонки за варели и други подобни
съдове/Ф5.1

до 4 бр.

2 ВС

1–
тежък
тип

82.

Речни и морски приста- на пристан
нища за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

2 ВС

2–
тежък
тип

1 ВС

2 ВС

2–
тежък
тип

1 ВС

на кула

2 ВС

1
1

2

(пирс)
83.

Плаващи помпени стан- на станция
ции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

84.

Летища:

С Т Р.
1

96

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК

5

6

а) хангари/Ф5.1

между два
самолета

2 АВС

2

б) местостоянки на самолети/Ф5.1

на местостоянка

1 АВС

1

1 АВС

1

в) съоръжения за загряна всяко
ване на двигателите на съоръжение
самолетите/Ф5.1
85.

Гардеробни/Ф5.1

150 m2

86.

7

БРОЙ 75
8

9

10

11

2

2–
тежък
тип

1 бр. на
хангар

1 бр. AВС
на хангар

1–
тежък
тип

1

1

Полиграфическа промишленост. Помещение с
печатащи съоръжения, за
подвързия и експедиция
на книжни изделия/Ф5.1

2

300 m

1 АВС

87.

Предприятия на кожухарската, обувната промишленост и др. под. (с
изключение на помещенията с мокри процеси)/
Ф5.1

200 m2

2 АВС

1

88.

Тютюневи и ферментационни заводи, цигарени
фабрики/Ф5.1

500 m2

2 АВС

2

89.

Мелници, нишестени производства и производства
за фураж/Ф5.1

150 m2

2 АВС

1

90.

Маслодобивни предприятия/Ф5.1

150 m2

91.

Животновъдни
Ф5.4

на една
сграда

1 АВС

1

92.

Птицевъдни сгради/Ф5.4

също

1 АВС

1

93.

Хранителни кухни за животни, фуражомелки и
др. под./Ф5.4

400 m

1 АВС

2

1

94.

Доилни зали/Ф5.4

на зала

2 АВС

1

1–
тежък
тип

95.

Навеси за селскостопанска техника/Ф5.4

500 m2

2 АВС

96.

Строителни обекти:
а) район на строителната
площадка

500 m2

1 АВС

б) вътре в сградите, които се строят

на етаж

сгради/

в) при изграждане
промишлени комини

на

2

1

1 АВС

1

2 АВС

1
1

на комин

4 АВС

г) открити площадки за
съхраняване на оборудване

500 m2

1 АВС

д)
закрити
временни
складове за оборудване

300 m2

1 АВС

е) при полагане на хидроизолация с битум

1000 m2

1 АВС

ж) фургони на строителните площадки

на фургон

1 АВС

з) временни канцеларии,
общежития и др. под.

150 m2

1 АВС

97.

Фургони и офис-контей- на фургон 1 АВС
нери/Ф5.1
(контейнер)

98.

Производство на хранителни продукти/Ф5.1

300 m2

1

2
1 АВС

1
1

1

1

1

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

99.

Хладилници и хладилни
инсталации/Ф5.1

200 m

1.

Административни сгради:

4
2

5

ВЕСТНИК
6

2 АВС

7

С Т Р. 9 7
8

9

2

II. ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ
а) коридорна система/Ф4

на 60 m

1 АВС

1

1

б) некоридорна система/
Ф4

на етаж

1 АВС

1

1

2.

Архивни, касови, проектантски помещения и др.
под./Ф2.1

100 m2

1

3.

Телефонни
Ф4.2

100 m2

2

4.

Пощенски станции/Ф3.4:

централи/

а) коридорна система

на 60 m

1 АВС

б) некоридорна система

на етаж

1 АВС

1

1

1

1

5.

Радиовъзли и радиотелег- на помещерафни апаратни/Ф4.2
ние с площ
до 300 m2

1

6.

Електронноизчислителни
центрове/Ф4.2

100 m2

2

7.

Телевизионни и радиостудия/Ф4.2

100 m2

1

1

8.

Хотели, почивни домове,
хижи и др. под./Ф1.2:

9.

а) коридорна система

на 60 m

1 АВС

1

1

б) некоридорна система

на етаж

1 АВС

1

1

Сгради за обществено
обслужване в областта на
здравеопазването и социалните грижи/Ф1.1:
а) коридорна система

на 60 m

1

1

б) некоридорна система

на етаж

1

1

10.

Електролечебни, рентге- на кабинет
нови кабинети и др. под./
Ф1.1

11.

Дезинфекционни
щения/Ф1.1

12.

Складове към
заведения:

1

поме- на помеще- 1 АВС
ние

1

лечебни

а) за лекарства и препарати, за ЛЗТ и ГТ/Ф5.2

50 m2

1 ВС

1

б) за постелъчни и други на помеще- 1 АВС
горими материали/Ф5.2
ние
13.

Аптеки/Ф3.1

14.

Сгради за обществено
обслужване в областта на
образованието/Ф4:

15.

100 m2

1 АВС

1
1

1

а) коридорна система

на 60 m

1

1

1

б) некоридорна система

на етаж

1

1

1

Учебни кабинети, в които на кабинет
се използват ЛЗТ и ГТ/
Ф4.1

1 АВС

1–
тежък
тип

1–
тежък
тип

10

11

С Т Р.
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1

2

3

16.

Библиотеки, читални и др.
под./Ф2.1

150 m

17.

Работилници в учебни заведения:
а) дърводелни/Ф5.1

4

ВЕСТНИК

5

2

6

7

1

1

на помеще- 1 АВС
ние

1

б) металообработващи/ на помеще- 1 АВС
Ф5.1
ние

1

в) шивални, книговезни на помеще- 1 АВС
и др. под./Ф5.1
ние

1

8

9

1–
тежък
тип

1

18.

Закрити физкултурни
зали/Ф2.1

на зала

19.

Помещения за съхраняване на спортно имущество/Ф5.2

150 m2

1 АВС

1

20.

Общежития и пансиони
за учащи/Ф1.2:

на етаж

1 АВС

1

21.

Общежития за лишени
от свобода/Ф1.2:

22.

БРОЙ 75

1

а) коридорна система

на 60 m

1

1

1

б) некоридорна система

на етаж

1

1

1

Сгради за административно обслужване и за
обществено ползване в
областта на услугите:
а) коридорна
Ф3.4

система/

на 60 m

1 АВС

1

1

б) некоридорна система/
Ф3.4

на етаж

1 АВС

1

1

23.

Детски заведения/Ф1.1

на етаж

1 АВС

24.

Художествени
галерии,
музеи, изложбени зали и
др. под./Ф2.1

150 m

25.

Преместваеми обекти с
гъвкаво покритие

400 m2

2 АВС

2

26.

Читалища,
обществени
и културни клубове, дискотеки, казина и др. под.
без сцени/Ф2.1

400 m2

1 АВС

1

27.

Помещения с култово и
религиозно предназначение/Ф3.5

300 m2

1 АВС

1

28.

Театрални зали, кинозали
и концертни зали, читалища и др. под. със сцени/Ф2.1:
а) за сцената

1
1

2

за всеки
джоб

1 АВС

1

1

1

1

б) помещения за декори

50 m2

1 АВС

в) помещения за артисти

на етаж

1 АВС

20 m

1 АВС

1

д) прожекционни и спомагателни помещения

на комплекс

1 АВС

1

е) вестибюли, фоайета и
др. под.

на етаж

1 АВС

г) осветителни галерии

1

1

1

1–
тежък
тип

10

11

БРОЙ 75
1
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2
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29.

Конферентни зали/Ф2.1

30.

Зали и фоайета, използвани за изложения с
щандове:
а) коридорен тип/Ф2.1

100 m

4
2

20 m

ВЕСТНИК

5

6

7

1 АВС

1

1 АВС

1

1 АВС

1

б) тип фоайе/Ф2.1

100 m

2

31.

Спортни зали/Ф2.1

500 m

2

1 АВС

1

32.

Стадиони/Ф2.1

1000 m2

1 АВС

1

33.

Стрелбища/Ф2.1

150 m

2

1 АВС

34.

Художествени, фотографски ателиета и др. под./
Ф2.2

150 m2

1 АВС

1

35.

Шивални
помещения,
обущарски помещения и
др. под./Ф3.5

150 m2

1 АВС

1

36.

Ателиета за химическо
чистене, боядисване и др.
под./Ф3.5

150 m2

1 АВС

37.

Гладачни, сушилни/Ф3.5

150 m2

1 АВС

1

38.

Хлебопекарни:
а) на твърдо гориво/Ф5.1

на пещ

1 АВС

1

б) на течно гориво/Ф5.1

на пещ

1 ВС

8

1
1

1

1

1

в) на газ/Ф5.1

на пещ

1 ВС

г) на електричество/Ф5.1

на пещ

1 АВС

39.

Столове, ресторанти/
Ф3.2

2

300 m

1 АВС

1

40.

Кухни:
а) на твърдо гориво/Ф3.2

150 m2

1 АВС

1

б) на електричество/Ф3.2

също

в) на течно гориво/Ф3.2

също

1 ВС
1

1

1

1 ВС

1

г) на газ/Ф3.2

също

41.

Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1

200 m2

1 АВС

1

42.

Магазини за текстил,
обувки, галантерия, кожарски изделия и др.
под./Ф3.1

100 m2

1 АВС

1

43.

Книжарници/Ф3.1

100 m2

44.

Магазини за бои, лакове,
разтворители и други видове ЛЗТ/Ф3.1

100 m2

45.

Магазини за спиртни напитки/Ф3.1

100 m2

1 АВС

46.

Магазини за пиротехнически изделия

100 m2

1 АВС

47.

Сладкарници, закусвални
и др. под./Ф3.2

150 m2

1 АВС

48.

Помпени
вода/Ф5.1

49.

Помещения за въводни на помеще- 1 АВС
устройства и главни разние
пределителни
електрически табла

станции

С Т Р. 9 9

2 ВС

1

1

1 АВС

за на станция

1

1
1

1
1

1 ВС

9

10

11

С Т Р.

100

1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

50.

Фургони и офис-контей- на фургон 1 АВС
нери/Ф5.1
(контейнер)

51.

Панаирни палати/Ф2.2

500 m2

ВЕСТНИК

5

1 АВС

6

7

1

1

БРОЙ 75
8

9

III. ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5
1.

Помещения за съхраняване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.2

200 m2

2 ВС

2

2 – тежък
тип

2.

Складове за горими химикали/Ф5.2

200 m2

1 АВС

1

1 – тежък
тип

3.

Складове за киселини/
Ф5.2

300 m2

1 АВС

4.

Складове за калциев карбид/Ф5.2

100 m2

1 АВС

5.

Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2

300 m2

2 АВС

2

6.

Складове
Ф5.2

въглища/

500 m2

2 АВС

2

7.

Складове за хранителни
продукти/Ф5.2

500 m2

2 АВС

2

8.

Вещеви складове/Ф5.2

200 m2

9.

за

1 АВС

2

Складове за техническо
имущество, резервни части и детайли/Ф5.2

2

500 m

1 АВС

10.

Складове за негорими
материали в горима опаковка/Ф5.2

500 m2

1 АВС

1

11.

Складове за горими материали/Ф5.2

500 m2

2 АВС

1

12.

Складове за зърнени храни и брашно/Ф5.2

500 m2

1 АВС

2

13.

Складове за бутилки със
сгъстени и втечнени горими газове/Ф5.2

200 m2

1 ВС

14.

Складове
Ф5.2

целулоза/

500 m2

15.

Складове за стъкло и за
изделия от стъкло в горима опаковка/Ф5.2

500 m2

16.

Складове за всички видове влакна/Ф5.2

500 m2

1 АВС

2

17.

Складове за кожени, каучукови и пластмасови
изделия/Ф5.2

500 m2

1 АВС

2

18.

Складове за кибрит/Ф5.2

150 m2

19.

Закрити складове за тревен фураж/Ф5.4

600 m

20.

Навес за селскостопанска техника и материали/
Ф5.4

500 m2

1 АВС

1

21.

Навес за автомобили и
строителна техника и материали/Ф5.2

500 m2

2 АВС

1

22.

Фургони и офис-контей- на фургон 1 АВС
нери/Ф5.2
(контейнер)

за

1

2 ВС

1 АВС
1 АВС

1 АВС

1

1 – тежък
тип
2
2

2
2

2

10

11

БРОЙ 75
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3

4

ВЕСТНИК

1

2

5

1.

Складове за коноп, хартия и др./Ф5.2

500 m2

2 АВС

2.

Складове за дървесни
отпадъци/Ф5.2

600 m2

2 АВС

3.

Складове за дървен и
пластмасов
амбалаж/
Ф5.2

500 m2

2 АВС

4.

Складове за каменни въглища/Ф5.2

500 m2

2 АВС

5.

Складове за дървен материал/Ф5.2

500 m2

1 АВС 2 АВС

6.

Складове за сено, слама
и други видове фураж/
Ф5.4

600 m2

2 АВС

7.

Складове за горими материали в горима опаковка/Ф5.2

500 m2

2 АВС

8.

Складове за негорими
материали в горима опаковка/Ф5.2

500 m2

2 АВС

9.

Складове за машини и
съоръжения/Ф5.2

500 m2

2 АВС

10.

Фургони и офис-контей- на фургон 1 АВС
нери
(контейнер)

11.

Складове с открити резервоари или бутилкови
инсталации с вместимост
над 1000 l, обслужващи
котелни помещения

6

7

С Т Р. 1 0 1
8

9

10

11

IV. ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ

1 ВС

2 ВС

Забележки:
1. За помещения с автоматична ПГИ не се
изискват возими пожарогасители.
2. При определяне на средствата за гасене освен общата застроена площ се отчита и площта
на отделните етажи, заети с различни производствени процеси.
3. Помещения, съоръжения и инсталации, които
не са дадени в приложението, се приравняват към
сходните на тях по пожарна опасност.
4. Пожарогасители, заредени с прах от клас
„АВС“, се използват за гасене на горими твърди,
течни и газообразни вещества и материали.
5. Пожарогасители, заредени с прах от клас
„ВС“, се използват за гасене на горими течни и
газообразни вещества и материали.
6. Добавките, използвани в пожарогасителите
на водна основа, са пенообразуватели тип AFFF
или FFFP.
7. Разрешава се за строежи от класове Ф1 – Ф4
със застроена етажна площ, по-малка от 100 m 2 ,
да се осигурява на всеки етаж по един прахов пожарогасител 6 kg, зареден с прах от клас „АВС“,
а за едноетажни строежи от същите класове със
застроена площ, по-малка от 12 m 2 – един прахов
пожарогасител 1 kg, или по-голям, или един пожарогасител с въглероден диоксид 2 kg.
8. Разрешава се използването на пожаротехнически средства, съответстващи на европейски и
международни стандарти, както следва:

1 – тежък
тип

а) носими пожарогасители с прах, с въглероден
диоксид и на водна основа – съгласно БДС EN 3
„Пожарогасители носими“ и БДС ISO 11602 „Защита
срещу пожар. Носими и возими пожарогасители“;
б) возими пожарогасители с прах и с въглероден
диоксид – съгласно БДС EN 1866 „Пожарогасители
возими“ и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар.
Носими и возими пожарогасители“;
в) противопожарни одеяла – съгласно БДС EN
1869 „Противопожарни одеяла“.
9. Разрешава се използването на гасителни
средства, съдържащи се в носимите и возимите
пожарогасители, съответстващи на европейски и
международни стандарти, както следва:
а) пенообразуватели – съгласно БДС EN 1568
„Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели“;
б) пожарогасителен прах – съгласно БДС EN
615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за
пожари клас D)“;
в) въглероден диоксид – съгласно БДС EN 25923
„Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства.
Въглероден двуокис“.
10. Допуска се замяната на един вид пожарогасител с друг, както следва:
а) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с
пожарогасител с халон 4 kg (или повече);
б) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с
прахов пожарогасител 3 кg (или повече) с клас на
праха BC или ABC;

С Т Р.
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в) пожарогасител на водна основа с вместимост
9 l с прахов пожарогасител 12 kg с клас на праха
АBC (с изключение на пожарогасителите на водна
основа за помещенията по т. II.40);
г) прахов пожарогасител 6 kg с прахов пожарогасител 12 kg със същия клас на праха;
д) един пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с два пожарогасители на водна основа
с вместимост по 6 l, предназначени за същите
класове пожари и разположени един до друг;
е) за помещенията по т. II.40 – пожарогасител на
водна основа за пожари В с пожарогасител на водна
основа за пожари клас F, със същата вместимост.
11. За неотопляеми обекти и помещения изискващите се пожарогасители на водна основа се
заменят с прахови пожарогасители 12 kg с клас
на праха АBC.“

§ 381. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1

Част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния
проект
Част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект включва:
1. Обяснителна записка на фаза идеен проект,
която съдържа:
1.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:
1.1.1. описание на функционалното предназначение на строежа, в т.ч. обемно-планировъчни
и функционални показатели;
1.1.2. клас на функционална пожарна опасност;
1.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа
и на конструктивните му елементи – носимоспособност, непроницаемост, изолираща способност
и други допълнителни критерии за определяне
на огнеустойчивостта в зависимост от вида и
предназначението на строежа;
1.1.4. класове по реакция на огън на продук
тите за конструктивни елементи, за покрития
на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни
повърхности;
1.1.5. осигурени условия за успешна евакуация.
1.2. Активни мерки за пожарна безопасност:
1.2.1. обемно-планировъчни и функционални
показатели за пожарогасителни, пожароизвестителни, оповестителни и димо-топлоотвеждащи
инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа; водоснабдяване за пожарогасене.
2. Обяснителна записка на фаза технически
и работен проект, която съдържа:
2.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:
2.1.1. проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение,
осветеност), асансьорни шахти, отделяне на
помещения на разпределителни електрически
табла, складови и производствени помещения,
разстояния между сградите и съоръженията; брой
и размери на евакуационните изходи от сградата,
размери на пътищата за евакуация, определяне
на изчислителното време за евакуация (когато
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се изисква), пътища за противопожарни цели,
отстояния от сгради и съоръжения на строежа до
надземни и подземни инженерни проводи и др.;
2.1.2. клас на функционална пожарна опасност;
2.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа
и на конструктивните му елементи – проектни
стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други
допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа в зависимост от вида
и предназначението му, в т.ч. носещи стени и
колони, междуетажни конструкции, фасадни и
вътрешни стени, стени на евакуационните пътища, стълбищни рамена, инсталационни шахти,
стени на складове и производствени помещения,
врати в пожарозащитните прегради;
2.1.4. проектна огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата:
2.1.4.1. огнезащита на стоманени конструктивни
елементи – начини на изпълнение на покритията
в зависимост от вида на сечението на стоманените
конструктивни елементи: отворени профили – Ппрофил; І-профил; L-профил; Т-профил и др.; затворени профили –  (правоъгълни, квадратни);
O (кръгли профили); Δ (триъгълни) и др., факторът
на масивност, технологията на нанасяне на огнезащитните състави, външните (атмосферните)
условия, минималният брой слоеве и др.;
2.1.5. класове по реакция на огън на продук
тите за конструктивни елементи, за покрития
на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни
повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни,
електрически и др.) в зависимост от вида на
сградата и предназначението на помещенията.
2.2. Активни мерки за пожарна безопасност:
2.2.1. обемно-планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации
в зависимост от вида и предназначението на
строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи,
които подлежат на защита с пожарогасителна
инсталация, изчислителни стойности на оразмеряването на инсталацията, проектни водни
количества, блокировки и др.;
2.2.2. обемно-планировъчни и функционални
показатели за пожароизвестителни инсталации в
зависимост от вида и предназначението на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, които
подлежат на защита с пожароизвестителна инсталация, местоположение на централата, степен
на защита на оборудването, блокировки и др.;
2.2.3. обемно-планировъчни и функционални
показатели за оповестителни инсталации в зависимост от вида и предназначението на строежа,
в т.ч. площи, подлежащи на озвучаване; задействане на инсталацията и др.;
2.2.4. обемно-планировъчни и функционални
показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации
в зависимост от вида и предназначението на
строежа, в т.ч. помещения и зони, подлежащи
на димо- и топлоотвеждане, определяне на незадимяемата зона в помещенията, определяне
на димен у частък и резервоар, кратност на
въздухообмена на димо- и топлоотвеждащите
инсталации, кратност на въздухообмена при
аварийна вентилационна инсталация, размери
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и разположение на димни люкове и механични
вентилатори, приточни отвори и места за подаване на чист въздух и др.;
2.2.5. функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене в зависимост от вида
и предназначението на строежа, в т.ч. брой на
пожарните хидранти, водопровод за пожарогасене, резервоар, водоизточник (обем), засмукване
и възстановяване на водните количества и др.;
2.2.6. функционални показатели за преносими
уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене, в т.ч. вид и брой на уредите и съоръженията
за помещение, за етаж или за цялата сграда;
2.2.7. функционални показатели на евакуационно осветление в зависимост от вида и
предназначението на строежа, в т.ч. минимална
осветеност по пътищата за евакуация, защита от
топлина на елементите на инсталацията и др.;
2.2.8. блок-схема на проектираните активни
мерки за защита (със самостоятелно задействане
или управлявани от ПИС), начинът на привеждането им в действие и осигурените блокировки
за съвместната работа на системите.
3. Графична част на фаза технически и работен
проект, която съдържа:
3.1. графични материали (в т.ч. чертежи)
с нанесени пасивни мерки, спецификации на
строителните продукти и защитата на конструктивните елементи, отнасящи се до безопасността
при пожар;
3.2. пътища за противопожарни цели, стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни
дейности;
3.3. графични материали с параметри на
евакуационните пътища и изходи.
Забележка. Графичните материали за всяка
от активните мерки за пожарна безопасност са
елемент и се съдържат в отделните части на
инвестиционния проект.“
§ 382. В приложение № 4 към чл. 10, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В т. 3 „Продукти и системи за защита на
носещи елементи или на части от строежи“ думите
„EN 13381-1 до 7“ се заменят с „EN 13381-1 до 8“.
2. В т. 5 „Продукти за защита на вентилационни системи (с изключение на смукателни
вентилации за дим и топлина)“ думите „клапани“
и „клапаните“ се заменят съответно с „клапи“
и „клапите“.
§ 383. В приложение № 5 към чл. 10, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В колона 2, номер по ред 1.3, подточка „б“
думите „вж. забележка 2“ се заличават.
2. Номер по ред 2.3 заедно с текста към него
се заличава.
3. В номер по ред 3.7 подточка „а“ заедно с
текста към нея се заличава.
4. Създава се номер по ред 4:
„4. Зидани измазани комини
от силикатни, обикновени
и кухи печени тухли
120
G 50“.

§ 384. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 10
се отменя.
§ 385. Приложение № 9 към чл. 122, ал. 3
се изменя така:
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„Приложение № 9
към чл. 122, ал. 3
Плътност на топлинното натоварване в помещенията в зависимост от тяхното предназначение
№
по
ред

Предназначение на
помещенията

Q
kW.h/m 2

1. Складови помещения
1.1.

Автомобилни гуми

530

1.2.

Акумулатори

240

1.3.

Аптекарски продукти

110

1.4.

Асфалт

960

1.5.

Битови прибори (бяла тех- 96
ника)

1.6.

Битум

1.7.

Брашно в чували или пакети 2400

1.8.

Велпапе

360

1.9.

Восък

960

1.10.

Врати (дървени и PVC)

500

1.11.

Въглища

3000

1.12.

Въжени изделия

180

1.13.

Гумени изделия

1440

1.14.

Декори

300

1.15.

Дограма (дървена и PVC)

100

1.16.

Дрех и, бельо, т рикота ж ни 180
изделия

1.17.

Дунапрен

1.18.

Дърва (за отопление), необра- 960
ботен дървен материал

1.19.

Дървени макари за кабели

144

1.20.

Дървени палети

360

1.21.

Дървени сандъци

180

1.22.

Дървесни изделия

360

1.23.

Дървесни плоскости

1920

1.24.

Ел. кабел

180

1.25.

Електрическо оборудване

100

1.26.

Зъболекарски препарати и 100
инструменти

1.27.

Зърно (в чували)

1920

1.28.

Играчки

240

1.29.

Изделия от восък

600

1.30.

Изделия от камъшит и тръс- 60
тика

1.31.

Изделия от картон

1.32.

Изделия от синтетични про- 250
дукти

1.33.

Изделия от стъкло и керамика 0

960

300

120
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1.34.

Изделия от хартия

1.35.
1.36.

Q
kW.h/m 2
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Предназначение на помещенията

Q
kW.h/m 2

300

1.75.

Полиграфическа боя в бидони 120

Изкуствена кожа

500

1.76.

Пореста гума в блокове

720

Изкуствена коприна

480

1.77.

Пореста гума на рула

360

1.37.

Изкуствени цветя

50

1.78.

Превързочни продукти

240

1.38.

Инструменти

30

1.79.

Растителни влакна

300

1.39.

Канцеларски принадлежности 240

1.80.

Резервни части за автомобили 48

1.40.

Картон на листа опакован

1200

1.81.

Селитра

30

Семена

240

1.41.

Кафе

840

1.82.

1.42.

Кибрит

240

1.83.

Сено на бали

300

1.43.

Килими

500

1.84.

Синтетична смола в съдове

1200

1.44.

Книги

600

1.85.

1.45.

Книжни чували

3600

Синтетични прод у кти (су- 1680
ровина)

1.46.

Кожа, кожени изделия

480

1.86.

Слама

240

1.47.

Козметика

150

1.87.

Смазочни масла

5400

1.48.

Конопени изделия

360

1.88.

Спиртни напитки

250

1.49.

Конци

480

1.89.

Суров каучук

8160

1.50.

Кошници

48

1.90.

Сухар, галета, сладки

240

1.51.

Лен

360

1.91.

Съдове от синтетичен ма- 220
териал

1.52.

Ленено платно

360

1.92.

1.53.

Лепило

960

Тeкстилни, хартиени, кожени 960
отпадъци

1.54.

Луминесцентни лампи

0

1.93.

Талаш

600

1.55.

Малц за бира

4000

1.94.

Тапи

260

1.56.

Мас

5400

1.95.

1.57.

Масло

5400

Телевизори, компютри и друга 200
подобна техника

1.58.

Материали за чистене на
обувки

500

1.96.

Торове изкуствени

50

1.97.

Тютюн

480

1.59.

Матраци

240

1.98.

Тютюневи изделия

600

1.60.

Мебели

240

1.99.

Фазер

1200

1.61.

Медикаменти

110

1.62.

Мляко на прах

3000

1.100.

Фасониран дървен материал 1200

1.63.

Мушама

360

1.101.

1.64.

Обувки

350

Форми за производство на 480
обувки

1.65.

Олио

1200

1.102.

Фураж

960

1.66.

Опаковъчен материал

300

1.103.

Хартия на рула

2880

1.67.

Органични разтворители

1000

1.104.

Х и д роизолац ионна хар т и я 600
на рула

1.68.

Очила във футляри или кутии 12

1.105.

Хмел

480

1.69.

Памук (бали)

360

1.106.

Хранителни продукти

240

1.70.

Паркетин

1440

1.107.

Целулоид

960

1.71.

Перилни прахове

10

1.108.

Цимент в торби

6

1.72.

Печатни изделия в палети

960

1.109.

Чаршафи

140

1.73.

Печатни изделия на стелажи 480

1.110.

Четки (за зъби, за дрехи и др.) 240

1.74.

Плат

1.111.

Четки, метли и др.

500

120
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№ по
ред

Предназначение на помещенията

Чували от синтетични про- 7200
дукти

2.31.

Производство на акумулатори 120
и батерии

1.113.

Шоколад

960

2.32.

Производство на алуминий

1.114.

Юта

400

2.33.

1.115.

Яйца

48

Производство на безалкохол- 24
ни напитки

2.34.

Производство на битови из- 100
делия

2.35.

Производство на битови хла- 280
дилници

2. Производствени сгради

Q
kW.h/m 2

12

2.1.

Апретура на платове

60

2.2.

Апретура на хартия

200

2.3.

Бижутерийно производство

50

2.36.

Производство на битум

240

2.4.

Бояджийни помещения

480

2.37.

Производство на бои

200

Производство на бонбони

200

2.5.

Боядисване на стъкла

70

2.38.

2.6.

Винарни изби

25

2.39.

Производство на брашно

500

2.7.

Дървообработка

200

2.40.

Производство на брезент

100

2.8.

Електропромишленост

180

2.41.

Производство на велпапе

480

2.42.

Производство на газирани 0
напитки

2.43.

Производство на гумени из- 180
делия

2.44.

Производство на дограма

2.45.

Производство на дървесни 200
плоскости

2.46.

Производство на ел. намотки 100

2.47.

Производст во на елек т ро - 50
мотори

2.48.

Производство на изделия от 380
восък

2.9.

Изпитвателни стендове

80

2.10.

Картонажна фабрика

240

2.11.

Кланица

12

2.12.

Корабостроителница

180

2.13.

Металургично производство 30

2.14.

Механичен цех

50

2.15.

Обработка на алуминий

48

2.16.

Обраб о т к а на издел и я о т 180
синтетични продукти и материали

2.17.

Обработка на хартия

2.18.

Опаковка на горими мате- 180
риали

2.49.

Производство на изделия от 24
цимент

2.19.

Опаковка на медикаменти

2.50.

2.20.

Опаковка на негорими
териали и изделия

Производство на изкуствена 280
кожа

2.51.

2.21.

Опаковка на печатна про- 480
дукция

Производство на изкуствени 100
влакна

2.52.

Производство на кабели

100

240

100

ма- 120

290

2.22.

Опаковка на текстилни из- 180
делия

2.53.

Производство на кантари

100

2.23.

Опаковка на хранителни су- 240
ровини

2.54.

Производство на каучук

180

2.55.

Производство на кибрит

100

2.56.

Производство на килими

160

2.57.

Производство на кожени из- 160
делия

2.58.

Производство на козметика

100

2.59.

Производство на консерви

12

2.60.

Производство на лагери

50

2.61.

Производство на лепило

360

2.62.

Производство на луминес- 100
центни лампи

2.63.

Производство на матраци

2.24.

Опаковка на шоколад

144

2.25.

Пивоварен завод

30

2.26.

Предачници

100

2.27.

Преработка на какао

240

2.28.

Производство за трансфор- 170
матори

2.29.

Производство на автомобилен 200
интериор

2.30.

Производство на автомобил- 200
ни гуми

150
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2.64.

Производство на мебели

2.65.

Производство на медикаменти 50

2.66.

Производство на мотоциклети 50

2.67.

Производство на МПС
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2.98.

Производство на хладилни 480
камери

2.99.

100

Производство на хранителни 240
продукти

2.100.

Производство на целулоид

240

2.68.

Производство на нетъкани 150
продукти

2.101.

Производство на чадъри

100

2.69.

Производство на обувки

150

2.102.

Производство на четки

200

2.70.

Производство на огледала

30

2.103.

Производство на чували

150

2.71.

Производство на одеяла

150

2.104.

Производство на шапки

150

2.72.

Производство на олио

200

2.105.

Производство на шевни ма- 72
шини

2.73.

Производство на оръжие

72

2.106.

Производство на шоколад

333

2.74.

Производство на стъкло

190

2.107.

Разкрояване на текстил

150

Ремонт на автомобили

100

290

Q
kW.h/m 2

2.75.

Производство на паркет

480

2.108.

2.76.

Производство на паркетин

480

2.109.

Ремонт на самолети

50

2.77.

Производство на парфюме- 120
рийни изделия

2.110.

Рентгенови лаборатории

50

2.111.

Сушене на плодове

310

2.78.

Производство на перални

70

2.112.

Сушилни за дървесина

240

2.79.

Производс т во на пери л н и 10
прахове

2.113.

Тапицерско ателие

150

2.80.

Производство на порцелан

2.114.

Тъкачно производство

70

2.115.

2.81.

Производство на превързочни 120
материали

Фабрика за сладкарски из- 100
делия

2.82.

Производство на санитарно- 40
хигиенно оборудване

2.116.

Химическо чистене

72

2.117.

Хлебопекарни

60

2.83.

Производство на сапун

2.118.

Цигарено производство

50

2.84.

Производство на синтетични 240
плоскости

2.119.

Шивашко производство

150

2.120.

Шлосерска работилница

50

2.85.

Производство на синтетични 480
продукти и материали

2.86.

Производство на синтетични 1000
смоли

3.1.

Автомобилен салон

72

3.2.

Антикварен магазин

200

2.87.

Производство на ски

3.3.

Аптека

300

2.88.

Производс т во на сп и р т н и 50
напитки

3.4.

Археологически музей

20

2.89.

Производство на телефонни 120
апарати

3.5.

Архиви

480

3.6.

2.90.

Производство на трактори

100

Банка (зала за банкови опе- 100
рации)

2.91.

Производство на тухли

0

3.7.

Банки (служебни помещения) 100

2.92.

Производство на тютюн

72

3.8.

Библиотека

480

2.93.

Производство на фазер

240

3.9.

Бижутериен магазин

50

3.10.

Бръснарница

80

2.94.

Производство на фотоапарати 100

3.11.

Детски градини и ясли

120

2.95.

Производство на фураж

480

3.12.

Дискотеки

80

2.96.

Производство на хартия

50

3.13.

2.97.

Производство на х имични 50
торове

Дом за стари хора, домове 100
за деца, хоспис, домове за
възрастни хора с увреждания

50

50

240

3. Жилищни сгради и сгради за обществено
обслужване
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ред
3.14.
3.15.

ДЪРЖАВЕН

Предназначение на помещенията

Q
kW.h/m 2

Закусвалня
Зали с места за сядане, спортни
сгради с трибуни
Зоомагазин
Изложбена зала за картини
Изложбена зала за мебели,
панаирна палата
Кина, театри и читалища
Книжарница, магазин за вестници и списания
Лечебно заведение
Магазин за битови прибори
Магазин за бои и лакове
Магазин за гумени изделия
Магазин за детски играчки
Магазин за дрехи
Магазин за канцеларски продукти
Магазин за кожени изделия
Магазин за подови настилки
Магазин за спиртни напитки
Магазин за спортни стоки
Магазин за телевизори, компютри и друга подобна техника
Магазин за хранителни стоки
Мазета
Месарница
Музей
Обувен магазин
Общежитие, почивен дом
Обществена столова
Обществени бани, сауни, басейни
Оръжеен магазин
Офиси, помещения в сгради за
административно обслужване
Помещения в сгради за битови
услуги
Помещения в сгради за граждански ритуали без места за
сядане, танцови и спортни зали
без места за сядане
Пощенски клон
Приемни сгради на летища,
железопътни гари, автогари,
морски и речни гари, станции
на въжени линии

100
100

3.47.
3.48.
3.49.

Ресторант, казино
Селскостопански магазин
Сладкарница

100
190
120

3.50.

Тавански помещения

170

3.51.

Театрални сцени

220

3.52.

Телевизионно студио, кино- 100
студио

3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.
3.44.

3.45.
3.46.

50
24
140
100
340
100
100
370
240
140
170
192
192
360
192
220
120
100
250
12
80
192
100
72
15
100
100
170
20

90
75
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Предназначение на помещенията

Q
kW.h/m 2

3.53.

Универсален магазин

120

3.54.

Учебни помещения

72

3.55.

Хотел, мотел

100

3.56.

Цветарски магазин

24

3.57.

Църкви, помещения за посе- 50
тители в сгради с религиозно
и култово предназначение
Строителен хипермаркет
100

3.58.

Забележки:
1. За помещения с друго функционално предназначение се приема топлинният потенциал на
помещение със сходно предназначение.
2. За високостелажни складове топлинният
потенциал се увеличава пропорционално на всеки
4 m от височината на складираните продукти, с
изключение на случаите, когато е проектирана
защита с вътрешностелажни спринклери.
3. За помещения, които не са дадени в таблицата и които имат зони с различно предназначение, плътността на топлинното натоварване (Q)
се изчислява като среднопретеглена стойност,
както следва:

,
където:
F 1 , F 2 ,…, F n е площта на зона с определено
функционално предназначение, m 2;
Q1, Q 2 ,…, Q n – плътността на топлинното натоварване в съответната зона, kW.h/m 2;
F – площта на помещението, m 2 .
4. Плътността на топлинното натоварване в
складове към магазини се приема както тази в
магазина.
5. За хладилни камери, разположени в помещения, не се изисква отвеждане на дима и топлината
от камерите.“

§ 386. В приложение № 10 към чл. 253,
ал. 2 се правят следните изменения:
1. Думите „Първата характеристична цифра
показва, че:
– чрез обвивката хората се защитават от
допир до опасни части, предотвратява се или
се ограничава достъпът на човек или на част
от човешкото тяло или на предмет, който
човек държи в ръката си, и едновременно с
това;“ се заменят с „Първата характеристична
цифра показва, че чрез обвивката хората се
защитават от допир до опасни части, предот
вратява се или се ограничава достъпът на
човек или на част от човешкото тяло или
на предмет, който човек държи в ръката си,
и едновременно с това обвивката осигурява
защитата на съоръжението срещу проникване
на твърди чужди тела.“
2. Думите под табл. 1 „ – обвивката осигурява защитата на съоръжението срещу проникване на твърди чужди тела“ се заличават.
§ 387. Приложение № 11 към чл. 308, ал. 2
се изменя така:
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„Приложение № 11
към чл. 308, ал. 2

Фиг. 1. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина над 30 m,
отворен към съседните етажи: 1 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване на въздух); 2 – вентилационна система за отвеждане на дим и топлина на всеки етаж, изчислена за 4-кратен въздухо
обмен за час на обема на етажа плюс обема на атриума; 3 – липса на горимо натоварване в основата
на атриума; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИИ – автоматична пожароизвестителна
инсталация; ГУ – гласово уведомяване

Фиг. 2. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина до 18 m,
отворен или затворен към съседните етажи: 1 – димен люк с площ 10 % от площта на най-големия
атриумен отвор в междуетажна конструкция или вентилационна система за отвеждане на дим и топ
лина, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия
съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 – отворени и/или затворени етажи към обема на атриума; 4 – горимо натоварване
в основата на атриума, сравнимо с това по етажите; 5 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване
на въздух); 6 – димен резервоар с височина, равна на височината на последния съседен на атриума
етаж; АПИИ – автоматична пожароизвестителна инсталация; ГУ – гласово уведомяване
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Фиг. 3. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина над 18
до 30 m включително, отворен или затворен към съседните етажи: 1 – вентилационна система за
отвеждане на дим и топлина, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс
обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита
на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 – отворени и/или затворени етажи към обема на атриума;
4 – горимо натоварване в основата на атриума, сравнимо с това по етажите; 5 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване на въздух); 6 – димен резервоар с височина, равна на височината на
последните два съседни на атриума етажи; АПИИ – автоматична пожароизвестителна инсталация;
ГУ – гласово уведомяване

Фиг. 4. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф4 и Ф5; атриум с височина над 30 m,
затворен към съседните етажи с конструкция с огнеустойчивост Е 30: 1 – вентилационна система за
отвеждане на дим и топлина, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс
обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост Е 30 със защита
на отворите до огнеустойчивост Е 30; 3 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо
оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от
10 m 2 , отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 4 – нагнетателна вентилация (отвори
за подаване на въздух); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИИ – автоматична пожароизвестителна инсталация; ГУ – гласово уведомяване

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

Фиг. 5. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина над 30 m,
отворен към съседните етажи: 1 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване на въздух); 2 – вентилационна система за отвеждане на дим и топлина на всеки етаж, изчислена за 4-кратен въздухо
обмен за час на обема на етажа плюс обема на атриума; 3 – липса на горимо натоварване в основата
на атриума; автоматична пожарогасителна инсталация; АПИИ – автоматична пожароизвестителна
инсталация; ГУ – гласово уведомяване

Фиг. 6. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 18 m
включително, отворен към съседните етажи: 1 – димен люк с площ 10 % от площта на най-големия
атриумен отвор в междуетажна конструкция или вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, изчислена за 4-кратен въздухообмен на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен
на атриума етаж; 2 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в
атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m 2 , отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 3 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване
на въздух); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИИ – автоматична пожароизвестителна
инсталация; ГУ – гласово уведомяване
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Фиг. 7. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 18 m
включително, затворен към съседните етажи с конструкция с огнеустойчивост ЕI 30: 1 – димен люк
с площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция или вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на
атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост ЕI
30 със защита на отворите до огнеустойчивост ЕI 30; 3 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична
площ не по-голяма от 10 m 2 , отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 4 – нагнетателна
вентилация (отвори за подаване на въздух); АПИИ – автоматична пожароизвестителна инсталация;
ГУ – гласово уведомяване

Фиг. 8. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина до 30 m
включително, частично отворен към съседните етажи: 1 – вентилационна система за отвеждане на
дим и топлина, изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на найголемия съседен на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите
до огнеустойчивост ЕI 30; 3 – отворени и/или затворени етажи към обема на атриума; 4 – разполагане
на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща
маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m 2 , отдалечени една от друга на разстояние наймалко 4 m; 5 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване на въздух); автоматична пожарогасителна инсталация; АПИИ – автоматична пожароизвестителна инсталация; ГУ – гласово уведомяване
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Фиг. 9. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф2 и Ф3; атриум с височина над 30 m,
частично отворен към съседните етажи: 1 – вентилационна система за отвеждане на дим и топлина,
изчислена за 4-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен
на атриума етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост ЕI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост ЕI 60; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI
30; 4 – отворени и/или затворени етажи към обема на атриума; 5 – разполагане на преместваеми
горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с
единична площ не по-голяма от 10 m 2 , отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване на въздух); автоматична пожарогасителна инсталация;
АПИИ – автоматична пожароизвестителна инсталация; ГУ – гласово уведомяване

Фиг. 10. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и
пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; таванът на най-високо разположения
съседен на атриума етаж със спални помещения е на височина до 4,5 m включително от котата на
прилежащия терен: 1 – димен люк с площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция или вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, изчислена за
6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума
етаж; 2 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 60;
3 – отворени към атриума балкони; 4 – външна стена с прозорец; 5 – не се ограничава горимото
натоварване в основата на атриума; 6 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване на въздух)
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Фиг. 11. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и
пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; таванът на най-високо разположения
съседен на атриума етаж със спални помещения е на височина над 4,5 m от котата на прилежащия
терен: 1 – вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – защитен
евакуационен път без връзка с атриума; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на
отворите до огнеустойчивост EI 60; 4 – неограничена височина; 5 – отворени към атриума балкони;
6 – не се ограничава горимото натоварване в основата на атриума; 7 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване на въздух); 8 – открит към околната среда евакуационен път без връзка с атриума;
ГУ – гласово уведомяване (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)

Фиг. 12. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4, както и общежития и
пансиони от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.2; таванът на най-високо разположения
съседен на атриума етаж със спални помещения е на височина над 4,5 m от котата на прилежащия
терен: 1 – вентилационна система за отвеждане на дим и топлина, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – осигурени
два евакуационни пътя от помещение, през открити към атриума балкони, към две евакуационни
стълбища/крайни изходи; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост ЕI 60; 4 – отворени към атриума балкони; 5 – неограничена височина; 6 – разполагане
на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща
маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m 2 , отдалечени една от друга на разстояние наймалко 4 m; 7 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване на въздух); 8 – евакуационно стълбище/
краен изход; 9 – отворен към атриума балкон; 10 – атриум; 11 – евакуационен коридор, защитен със
стени с огнеустойчивост ЕІ 60 и самозатварящи се врати с огнеустойчивост ЕІ 60; 12 – максимална
дължина 18 m на евакуационния път през отворен към атриума балкон; 13 -апартамент/спално помещение; автоматична пожарогасителна инсталация; ГУ – гласово уведомяване (ако се изисква за
еквивалентна сграда без атриум)
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Фиг. 13. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 (с изключение на общежития и пансиони); защитен от атриума евакуационен път: 1 – вентилационна система за отвеждане
на дим и топлина, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на
най-големия съседен на атриума етаж; 2 – евакуационен път без връзка с атриума; 3 – конструкция
с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 – неограничена височина; 5 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума се
разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m 2 , отдалечени една
от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – нагнетателна вентилация (отвори за подаване на въздух);
АПИИ – автоматична пожароизвестителна инсталация; ГУ – гласово уведомяване

Фиг. 14. Строежи от клас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 (с изключение на общежития и пансиони); евакуационният път от помещенията преминава през атриума: 1 – вентилационна
система за отвеждане на дим и топлина, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на
атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – осигурени два евакуационни пътя
от помещение, през открити към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни изходи;
3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 със защита на отворите до EI 30; 4 – отворени към атриума
балкони; 5 – неограничена височина; 6 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо
оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от
10 m 2 , отдалечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 7 – нагнетателна вентилация (отвори
за подаване на въздух); 8 – евакуационно стълбище/краен изход; 9 – отворен към атриума балкон;
10 – атриум; 11 – евакуационен коридор, защитен със стени с огнеустойчивост ЕІ 60 и самозатварящи
се врати с огнеустойчивост ЕІ 60; 12 – максимална дължина 18 m на евакуационния път през отворен
към атриума балкон; 13 – апартамент/спално помещение; автоматична пожарогасителна инсталация;
АПИИ – автоматична пожароизвестителна инсталация; ГУ – гласово уведомяване.“
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Преходна разпоредба
§ 388. (1) Започналите производства по
одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват
по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на
разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване
от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект.
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
Министър на инвестиционното
проектиране:
Иван Данов
6492

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите
за пожарна безопасност при експлоатация
на обектите (обн., ДВ, бр. 81 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 30 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дървените елементи на сцени в обекти
от подклас на функционална пожарна опасност
Ф2.1 трябва да отговарят на изискванията за
клас по реакция на огън С съгласно БДС EN
13501-1 „Класификация на строителни продук
ти и елементи по отношение на реакцията им
на огън. Част 1: Класификация въз основа на
резултати от изпитвания на реакция на огън“.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Всички декори, завеси и драперии, използвани в сценичните комплекси, зрителните
зали, фоайетата и други подобни в обекти от
подклас по функционална пожарна опасност
Ф2.1 за повече от 50 души, трябва да отговарят на следните изисквания по отношение
на поведението им при горене:
1. за продуктите от дърво – С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1;
2. за продуктите от пластмаса – V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 „Изпитване на
опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни
пламъци. Хоризонтален и вертикален метод
за изпитване с пламък с мощност 50 W“;
3. за продуктите за тапициране (пенопласти) –
HF-1, съгласно БДС ISO 9772 „Разпенени
пластмаси. Определяне характеристиките при
хоризонтално горене на малки пробни тела,
подложени на малък пламък“;
4. за текстилни продукти – клас 1, съгласно
БДС EN 13773 „Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета.
Схема за класификация“.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
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§ 2. Глава шеста „Допълнителни противопожарни изисквания при експлоатацията на
преместваеми обекти с гъвкаво покритие“ се
изменя така:
„ Г л а в а

ш е с т а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖ АРНИ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО
ПОКРИТИЕ
Раздел І
Общи положения
Чл. 95. За осигуряване на ПБ при всеки
конкретен случай на експлоатация на преместваемите обекти с гъвкаво покритие с обща
численост на пребиваващите в тях повече от
50 души се разработват документите по чл. 9,
ал. 1, т. 1, 2 и 4 и се уведомява съответната
РСПБЗН, в чийто район на действие ще бъде
поставен обектът.
Чл. 96. (1) Минималните разстояния между
преместваеми обекти с гъвкаво покритие,
които се поставят на площ, по-голяма от 300
m 2 , и съседни сгради са, както следва:
1. до сгради от І или ІІ степен на огнеустойчивост – 15 m;
2. до сгради от ІІІ степен на огнеустойчивост – 20 m;
3. до сгради от ІV и V степен на огнеустойчивост и сградите от незащитени стоманени
конструкции – 25 m.
(2) Минималното разстояние от преместваемите обекти с гъвкаво покритие до обслужващи и помощни сгради и съоръжения
(съблекални, фургони, мобилни кухни, навеси
за животни и др.) е 5 m.
(3) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие, разположени на разстояние един от
друг, по-малко от 5 m, се разглеждат като
един обект с обща площ, равна на сумата от
площите, върху които се поставят отделните
обекти.
(4) Преместваемите обекти с гъвкаво покритие се разполагат на разстояние не повече
от 200 m от водоизточник, осигуряващ разход
на вода за пожарогасене не по-малко от 10
l/s в продължение на най-малко 1 час, или
от пожарен хидрант.
Чл. 97. За осигуряване на достъпа на пожарни автомобили до преместваеми обекти с
гъвкаво покритие се осигуряват и поддържат
свободни пътища и проходи за противопожарни цели съгласно раздел I от глава шеста на
Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар.
Чл. 98. (1) За преместваемите обекти с
гъвкаво покритие за повече от 50 души носещите конструкции на височина до 2,3 m от
пода се изпълняват от строителни продукти
с клас по реакция на огън не по-нисък от:
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1. клас С съгласно БДС ЕN 13501-1;
2. клас V-0 съгласно БДС ЕN 60695-11-10.
(2) Допуска се освен от продуктите по
ал. 1 конструкциите да бъдат изпълнени от
рендосана строителна дървесина.
(3) Опъващите приспособления на конструкциите се изработват от негорими продукти.
Чл. 99. (1) Преместваемите обекти с гъвкаво
покритие са с минимална светла височина
2,30 m. Обектите с трибуни са с минимална
светла височина 2,30 m над най-горния ред.
(2) Носещата конструкция на трибуни с повече от 10 реда с места за зрители, разликата
във височината на които е повече от 0,32 m
за всеки ред, се изгражда от строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
(3) Дървените подиуми в преместваемите
обекти с гъвкаво покритие за повече от 100
души трябва да отговарят на изискванията
за клас по реакция на огън С fl-s1 съгласно
БДС EN 13501-1.
Чл. 100. Продуктите, използвани за гъвкави
покрития и преградни стени на преместваемите обекти, трябва да отговарят на едно
от следните изисквания по отношение на
поведението им при горене:
1. да са с клас не по-нисък от V-0 съгласно
БДС ЕN 60695-11-10;
2. да са с клас не по-нисък от Т3 съгласно
БДС EN 15619 „Текстил с покритие от каучук
или пластмаса. Безопасност на временни
конструкции (палатки). Изисквания за платове с покритие, предназначени за палатки
и подобни конструкции“;
3. да са с клас по реакция на огън не понисък от С съгласно БДС EN 13501-1.
Раздел ІІ
Евакуация
Чл. 101. За осигуряване на условия за безопасна евакуация от преместваемите обекти с
гъвкаво покритие се спазват изискванията на
глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми
за осигуряване на безопасност при пожар и
на този раздел.
Чл. 102. Максималният брой на зрителите
се определя по чл. 36 от Наредба № Із-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар. Когато редовете в преместваемите
обекти са оформени от пейки, максималният
брой на зрителите се определя по броя на номерираните места на пейките, а когато няма
номерирани места на пейките – по 0,7 m на
един човек.
Чл. 103. Преместваемите обекти с гъвкаво покритие трябва да имат най-малко
два разсредоточени евакуационни изхода с
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широчина не по-малка от широчината на
пътеките (проходите), водещи към тях, но не
по-малко от 0,9 m.
Чл. 104. Не се разрешава поставянето на
завеси и драперии по дължината или напречно
на евакуационните пътища.
Чл. 105. За галериите, балконите и други
подобни съоръжения за посетители в преместваемите обекти с гъвкаво покритие се
предвиждат най-малко два независими един
от друг евакуационни пътища.
Чл. 106. Рампите по пътя за евакуация на
посетители трябва да са с наклон не по-голям
от 1:6, а когато от двете им страни са осигурени парапети с ръкохватки – с наклон до 1:4.
Чл. 107. Когато преместваемите обекти с
гъвкаво покритие са предназначени за повече
от 100 души, не се допуска наличието на вити
(спираловидни) или криволинейни евакуационни стълбища.
Чл. 108. Между евакуационен изход и стъпало се предвижда площадка с широчина не
по-малка от широчината на крилото на вратата.
Чл. 109. По продължение на пътищата за
евакуация не се допуска наличието на плъзгащи и въртящи се врати. Летящите врати,
намиращи се по продължение на пътищата
за евакуация, трябва да имат приспособления, с които се предотвратява превъртането
на вратите.
Раздел III
Вътрешно и сценично обзавеждане
Чл. 110. Елементите на вътрешното обзавеждане се закрепват към основната или
подовата конструкция, без да се намалява широчината на евакуационните изходи и пътища.
Чл. 111. Завесите да не достигат до пода и
да могат да се придвижват лесно.
Чл. 112. Не се разрешава съхраняване на
горими вещества и материали в пространството, обособено под трибуните.
Чл. 113. Кошчетата за отпадъци трябва да
са изработени от негорими материали и да
имат затварящи се капаци.
Чл. 114. Прожекторите в преместваемите
обекти с гъвкаво покритие се разполагат на
разстояние най-малко 1,5 m от завеси, драперии, декори и горими материали.
Чл. 115. В надувните обекти с гъвкаво покритие не се разрешава употребата на:
1. уреди с открити пламъци, нажежени
части или които изхвърлят нажежени частици;
2. уреди, захранвани от ЛЗТ, ГТ и ГГ.“
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
Министър на инвестиционното
проектиране:
Иван Данов
6493
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.;
изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 38
от 2010 г. и бр. 85 от 2011 г.)
§ 1. В приложение № 4 към чл. 23, ал. 2
и чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Ред „POACEAE (GR AMINEAE) – ЖИТНИ“ се изменя така:
„POACEAE (GRAMINEAE) (*) – ЖИТНИ“.
2. След таблицата след ред „Максималната
маса на партидата не трябва да се надвишава
с повече от 5 %.“ се създава нов ред:
„(*) Максималното тегло на една партида
може да бъде увеличено до 25 тона, ако доставчикът е получил разрешение за това от
компетентния орган.“
Допълнителна разпоредба
§ 2. С тази наредба се въвежда Директива
за изпълнение 2012/37/ЕС на Комисията от
22 ноември 2012 година за изменение на някои приложения към директиви 66/401/ЕИО
и 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на
условията, на които трябва да отговарят семената от Galega orientalis Lam., максималното
тегло на партидите семена от някои видове
фуражни растения и големината на пробите
от Sorghum spp.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
6549

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 11, 45, 55
и 78 от 2010 г., бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г.,
бр. 28 и 54 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 запетаята и думите след нея „с
изключение на заявления за подпомагане за
инвестиции, определени в решение на Управителния съвет към Управляващия орган
на ПРСР за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1
и 5, посочени в приложение № 1а, които се
осъществяват на територията на общините,
посочени в приложение № 1а“ се заличават.
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2. Създава се ал. 4:
„(4) Условието на ал. 3 не се прилага за
кандидати общини, които могат да кандидатстват за подпомагане, като подадат наймного до едно заявление за подпомагане в
съответния период на прием на заявления за
подпомагане.“
§ 2. В чл. 13, ал. 3 думата „шест“ се заменя
с „четири“.
§ 3. В чл. 14, ал. 4 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от
16 септември 2002 г.)“ се заменят с „чл. 106,
параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L,
бр. 298 от 26 октомври 2012 г.)“.
§ 4. В чл. 28а, ал. 1, т. 1 думите „по-рано от
6 месец“ се заменят с „по-късно от 4 месеца“.
§ 5. В чл. 33, ал. 8 числото „25“ се заменя
с думите „до 70“.
§ 6. В чл. 34, ал. 1 след думите „приложение № 5“ се поставя запетая и се добавя „а
ползвателите на помощта – читалища, местни
поделения на вероизповеданията, граждански
дружества на физически и/или юридически
лица или ЮЛНЦ, прилагат и декларация за
минимална помощ по образец съгласно приложение № 5a“.
§ 7. В приложение № 2а към чл. 14, ал. 6,
т. 1 и 2 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и
чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25
юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 8. В приложение № 3 към чл. 25, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Придружаващи документи“
подраздел „Общи документи“ т. 2 се отменя.
2. В раздел „Придружаващи документи,
които се представят от местни поделения на
вероизповеданията, признати за юридически
лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията“, подраздел „Общи документи“,
т. 2 се отменя.
3. Преди раздел „Декларации“ се добавя
следният текст:
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„Държавен фон д „Земеделие“ е а дминистратор на лични данни съгласно чл. 3
от Закона за защита на личните данни и е
вписан в Регистъра на администраторите на
лични данни под идентификационен номер
197214. Държавен фонд „Земеделие“ събира
и обработва лични данни за нуж дите на
прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР.
Предоставените лични данни на Държавен
фонд „Земеделие“ за нуждите на прилагане,
контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие
на изрично съгласие или в случаите, когато
е предвидено в нормативен акт. Кандидатите
или ползвателите на помощта по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места“
от ПРСР представят доброволно на Държавен
фонд „Земеделие“ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична
карта (паспортни данни), телефон, електронна
поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола
и мониторинга по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места“ от ПРСР. В
случай на упълномощаване Държавен фонд
„Земеделие“ обработва следните категории
лични данни на упълномощеното лице: три
имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни
данни). Всяко физическо лице има право на
достъп до отнасящите се за него лични данни,
които се обработват от Държавен фонд „Земеделие“, и право на коригиране на същите
по реда и условията на Закона за защита на
личните данни. Непредоставянето на лични
данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията
на чл. 26, ал. 7.“
4. В раздел „Декларации“ в „Декларация за
нередности“ думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94
и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25
юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 9. В приложение № 5 към чл. 33, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „I. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за авансово плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 6 думите „по-рано от 6 месец“ да
се заменят с „по-късно от 4 месеца“;
в) създава се т. 11:
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„11. Проект на договор за поръчителство
(представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово
плащане да бъде поръчителство).“
2. В раздел „II. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за междинно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) точки 4 и 5 се отменят;
б) в т. 17 думите „по-рано от 6 месеца“ да
се заменят с „по-късно от 4 месеца“;
в) в т. 21 след думата „месеца“ се поставя
запетая и се добавя „ведно с подробен опис
на застрахованото имущество“.
3. В раздел „III. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за окончателно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) точки 4 и 5 се отменят;
б) в т. 19 след думата „месеца“ се поставя
запетая и се добавя „ведно с подробен опис
на застрахованото имущество“;
в) точка 22 се изменя така:
„22. Приемно-предавателен протокол, под
писан от ползвателя на помощта и доставчика, с детайлно описание на техническите
характеристики на активите – предмет на
инвестицията (предоставя се на хартиен и на
електронен носител).“;
г) в т. 27 думите „по-рано от 6 месеца“ да
се заменят с „по-късно от 4 месеца“.
§ 10. Създава се приложение № 5a към
чл. 34, ал. 1:
„Приложение № 5a
към чл. 34, ал. 1
Декларация за минимална помощ
Долуподписаният/ата ..........................................
................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ........................................................................ ,
притежаващ лична карта № .............................. ,
издадена на ............................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ......................................................... ,
(място на издаване)
адрес: ..................................................................... ,
(постоянен адрес)
в качеството си на
..................................................................................
..................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето
има право да представлява и управлява)
на ............................................................................ ,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на окръжен съд/търговския
регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код ................................ ,
№ ............................................................................. ,
със седалище .........................................................
и адрес на управление .........................................
................................................................................. ,
тел.: ................., факс: ......., БУЛСТАТ ...............–
ползвател на помощ по мярка 322 „Обновяване
и развитие на населените места“:
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ДЕКЛАРИРАМ, че:
А. Общата сума на получената минимална
помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006
на Комисията от 15 декември 2006 г. относно
прилагането на членове 87 и 88 от Договора за
създаване на Европейската общност по отношение
на минималната помощ от представляваното от
мен читалище, местно поделение на вероизповеданията, граждански дружества на физически
и/или юридически лица или ЮЛНЦ през двете
предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране заедно с
помощта за дейностите по проекта не надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро и на
100 000 евро за предприятие, осъществяващо
дейност в отрасъл „Сухопътен транспорт“.
В случай че представляваното от Вас читалище, местно поделение на вероизповеданията,
г ра ж данск и дру жества на физическ и и/или
юридически лица или ЮЛНЦ е получавало минимална помощ извън помощта по настоящия
проект, моля попълнете таблицата:
Година
на предоставяне на помощта*

Орган, предоставил
помощта

Разходи1,
за които е
предоставена
помощта

Размер
на помощта
(в лв.)

Общо:
(* Помощта се счита за получена от датата на сключване на договор за предоставянето є или от датата на
издаване на друг документ, който дава на лицето право
да я получи.)
1

Посочва се конкретният вид услуга, актив и др.

Б.

Предприятие партньор/свързано предприятие:

1.

Не е получило държавна помощ по
реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на
Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от
Договора за създаване на Европейската
общност по отношение на минималната
помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.)

2.

Е получило през двете предшестващи
данъчни години и текущата данъчна
година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална
помощ (de minimis) по реда на Регламент
(ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15
декември 2006 г., на обща стойност (с
натрупване)
........................ лв. .......................... (словом),
както следва:
........................ лв. ........................... (словом)
за .............. година
........................ лв. .......................... (словом)
за .............. година
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........................ лв. .......................... (словом)
за .............. година
За сектор „Сухопътен транспорт“:
....................... лв. ........................... (словом),
както следва:
........................ лв. .......................... (словом)
за .............. година
........................ лв. .......................... (словом)
за .............. година
В ярната информация се зачертава. В т. 2 се
посочват видът и източникът на държавната
помощ и видът на разходите.
Известна ми е наказателната отговорност за
деклариране на неверни данни по чл. 248а, ал. 2
и чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ...............

Подпис: ....................“

Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков

6550

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2008 г.; изм., бр. 11, 37, 45, 55 и 78 от 2010 г.,
бр. 30, 49, 68, 89 и 99 от 2011 г., бр. 28 и 54 от
2012 г. и бр. 2 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Условието на ал. 3 не се прилага за
кандидати общини в случаите, когато за приема на заявления за подпомагане е определен
целеви бюджет по чл. 26, ал. 1.
(5) В случаите по ал. 4 една община може
да подаде не повече от едно заявление за подпомагане само по един от целевите бюджети
по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5.
(6) В случаите по ал. 4 една община може
да подаде заявление за подпомагане по целеви
бюджет по чл. 26, ал. 1, т. 6 и при наличие
на подаден проект при условията на ал. 5.“
2. Алинея 7 се отменя.
§ 2. В чл. 13, ал. 3 думата „шест“ се заменя
с „четири“.
§ 3. В чл. 14, ал. 4 думите „чл. 93, § 1, чл. 94
и чл. 96, § 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности (ОВ
L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.)“ се заменят
с „чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и
чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент
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(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
(ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.)“.
§ 4. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Проекти за разширяване на съществуващата водоснабдителна и/или канализационна система се подпомагат при условие, че
разширяването не надвишава 10 % от линейната дължина на съответната съществуваща
система на населеното място.“
§ 5. В чл. 20, ал. 3 думите „чл. 4, ал. 1, т. 9“
се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 6 и 9“.
§ 6. В чл. 26, ал. 1, т. 3 след думата „водоснабдителни“ се добавя „и/или канализационни“.
§ 7. В чл. 30а, ал. 1, т. 1 думите „по-рано от
6 месец“ се заменят с „по-късно от 4 месеца“.
§ 8. В чл. 35, ал. 8 числото „25“ се заменя
със „70“.
§ 9. В чл. 36, ал. 1 след думите „приложение № 6“ се поставя запетая и се добавя „а
ползвателите на помощта читалища и ЮЛНЦ
прилагат и декларация за минимална помощ
по образец съгласно приложение № 6а“.
§ 10. В приложение № 2в към чл. 14, ал. 6,
т. 1 и 2 думите „чл. 93, § 1, чл. 94 и чл. 96,
§ 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности“ се
заменят с „чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф
1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 11. В приложение № 4 към чл. 27, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Придружаващи документи“
се правят следните изменения и допълнения:
а) в подраздел „Общи документи“ т. 2 се
отменя;
б) в подраздел „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 2“ се създава т. 5:
„5. Справка за линейната дължина на
водоснабдителната система на населеното
място, за което се кандидатства, издадена от
дружеството, експлоатиращо/стопанисващо
ВиК мрежата (когато се кандидатства за разширяване на съществуваща водоснабдителна
система).“;
в) в подраздел „Специфични документи за
дейности по чл. 4, ал. 1, т. 3“ се създава т. 5:
„5. Справка за линейната дължина на канализационната система на населеното място, за
което се кандидатства, издадена от дружеството
експлоатиращо/стопанисващо ВиК мрежата
(когато се кандидатства за разширяване на
съществуваща канализационна система).“
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2. Преди раздел „Декларации“ се добавя
следният текст:
„Държавен фон д „Земеделие“ е а дминистратор на лични данни съгласно чл. 3
от Закона за защита на личните данни и е
вписан в Регистъра на администраторите на
лични данни под идентификационен номер
197214. Държавен фонд „Земеделие“ събира
и обработва лични данни за нуж дите на
прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР.
Предоставените лични данни на Държавен
фонд „Земеделие“ за нуждите на прилагане,
контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие
на изрично съгласие или в случаите, когато
е предвидено в нормативен акт. Кандидатите
или ползвателите на помощта по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР представят
доброволно на Държавен фонд „Земеделие“
следните категории лични данни: три имена,
ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни
данни), телефон, електронна поща, пол, както
и допълнителни данни, необходими във връзка
с прилагането, контрола и мониторинга по
мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от ПРСР. В
случай на упълномощаване Държавен фонд
„Земеделие“ обработва следните категории
лични данни на упълномощеното лице: три
имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни
данни). Всяко физическо лице има право на
достъп до отнасящите се за него лични данни,
които се обработват от Държавен фонд „Земеделие“, и право на коригиране на същите
по реда и условията на Закона за защита на
личните данни. Непредоставянето на лични
данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията
на чл. 28, ал. 7.“
§ 12. В приложение № 6 към чл. 35, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „I. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за авансово плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 6 думите „по-рано от 6 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“;
в) създават се т. 11 и 12:
„11. Проект на договор за поръчителство
(представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово
плащане да бъде поръчителство).
12. Удостоверение, потвърж даващо, че
ползвателят на помощта или юридическо
лице – съдружник в гражданско дружество, не
са обявени в процедура по несъстоятелност и/
или ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие (не се представя от общини).“
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2. В раздел „II. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за междинно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) точки 4 и 5 се отменят;
б) в т. 17 думите „по-рано от 6 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“;
в) в т. 21 след думата „месеца“ се поставя
запетая и се добавя „ведно с подробен опис
на застрахованото имущество“;
г) създава се т. 24:
„24. Удостоверение, потвърждаващо, че
ползвателят на помощта или юридическо
лице – съдружник в гражданско дружество, не
са обявени в процедура по несъстоятелност и/
или ликвидация, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие (не се представя от общини).“
3. В раздел „III. Документи, които ползвателят на помощта следва да подаде при заявка
за окончателно плащане:“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) в подраздел „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
аа) точки 4 и 5 се отменят;
бб) в т. 19 след думата „месеца“ се поставя
запетая и се добавя „ведно с подробен опис
на застрахованото имущество“;
вв) точка 22 се изменя така:
„22. Приемно-предавателен протокол, под
писан от ползвателя на помощта и доставчика, с детайлно описание на техническите
характеристики на активите – предмет на
инвестицията (предоставя се на хартиен и на
електронен носител).“;
гг) в т. 28 думите „по-рано от 6 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“;
дд) създава се т. 36:
„36. Удостоверение, потвърждаващо, че
ползвателят на помощта или юридическо
лице – съдружник в гражданско дружество,
не са обявени в процедура по несъстоятелност
и/или ликвидация, издадено не по-рано от
1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие (не се представя от
общини).“;
б) в подраздел „Специфични документи
по видове дейности:“, в т. V „Инвестиции за
подобряване на енергийната ефективност на
общински или други сгради, използвани за
предоставяне на обществени услуги:“ в т. 1
думите „Наредба № 19 от 2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност“ се
заменят с „Наредба № РД-16-1057 от 2009 г. за
условията и реда за извършване на обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, издаване на сертификати за енергийни
характеристики и категориите сертификати
(ДВ, бр. 103 от 2009 г.)“.
§ 13. Създава се приложение № 6а към
чл. 36, ал. 1:
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„Приложение № 6a
към чл. 36, ал. 1
Декларация за минимална помощ
Долуподписаният/ата ......................................
................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .................................., притежаващ лична карта
№ ............................................................................. ,
издадена на ...............................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ......................................................... ,
(място на издаване)
адрес: ...........................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на ................................................
................................................................................. ,
(посочват се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
на.............................................................................. ,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на окръжен съд/търговския
регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код .............., № ............
със седалище .........................................................
и адрес на управление ........................................ ,
тел.: ................................., факс: ............................ ,
БУЛСТАТ .................................... – ползвател на
помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“:
ДЕКЛАРИРАМ, че:
А. Общата сума на получената минимална
помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006
на Комисията от 15 декември 2006 г. относно
прилагането на членове 87 и 88 от Договора за
създаване на Европейската общност по отношение
на минималната помощ от представляваното от
мен читалище или ЮЛНЦ през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година
до датата на деклариране, заедно с помощта за
дейностите по проекта, не надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро и на 100 000
евро за предприятие, осъществяващо дейност в
отрасъл „Сухопътен транспорт“.
В случай че представляваното от Вас читалище или ЮЛНЦ е получавало минимална
помощ извън помощта по настоящия проект,
моля попълнете таблицата.
Година
на предоставяне на помощта*

Орган, предоставил помощта

Разходи1, за
които е предоставена помощта

Размер на
помощта
(в левове)

Общо:
(* Помощта се счита за получена от датата на сключване на договор за предоставянето є или от датата на
издаване на друг документ, който дава на лицето право
да я получи.)
1

Посочва се конкретният вид услуга, актив и др.
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Б.

Предприятие партньор/свързано предприятие:

1.

Не е получило държавна помощ по
реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006
на Комисията от 15 декември 2006 г.
относно прилагането на членове 87
и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение
на минималната помощ (ОВ L 379 от
28.12.2006 г.)

2.

Е получило през двете предшестващи
данъчни години и текущата данъчна
година до датата на деклариране помощ,
която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент
(ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15
декември 2006 г., на обща стойност (с
натрупване)
........................ лв. ........................ (словом),
както следва:
........................ лв. ........................ (словом)
за .............. година
........................ лв. ........................ (словом)
за .............. година
........................ лв. ........................ (словом)
за .............. година
За сектор „Сухопътен транспорт“:
........................ лв. ........................ (словом),
както следва:
........................ лв. ........................ (словом)
за .............. година
........................ лв. ........................ (словом)
за .............. година

Вярната информация се зачертава. В т. 2 се
посочват видът и източникът на държавната
помощ и видът на разходите.
Известна ми е наказателната отговорност за
деклариране на неверни данни по чл. 248а, ал. 2
и чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ..............
Подпис: .......................“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 15. Общини с подадени заявления за
подпомагане преди влизане в сила на тази
наредба по целеви бюджети по чл. 26, ал. 1
могат да кандидатстват за подпомагане при
условията на § 1, т. 1.
§ 16. За подадените заявления за подпомагане преди влизане в сила на тази наредба
не се прилага § 4.
Министър:
Димитър Греков
6556
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.
(обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 62
и 76 от 2010 г.; изм., бр. 53 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 4 се отменя.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) т. 1 се изменя така:
„1. е вписан гроздопроизводител в регистъра по чл. 27, ал. 1 от Закона за виното и
спиртните напитки (ЗВСН);“
б) точки 2 и 3 се отменят.
2. В ал. 4, т. 2 думите „(съгласно чл. 40 на
Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета)“ се
заменят със „(съгласно чл. 31 на Регламент
(ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г.
за установяване на общи правила за схеми за
директно подпомагане в рамките на Общата
селскостопанска политика и за установяване
на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО)
№ 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 (ОВ L 30/16 от 31 януари 2009 г.)“.
3. В ал. 6:
а) в т. 2 след съкращението „(ДДС)“ се
поставя точка и текстът до края се заличава;
б) в т. 8 „ДФЗ – РА“ се заменя с „ДФЗ“;
в) в т. 11 думата „практики“ се заменя с
„мероприятия“.
§ 3. В чл. 3а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Лицата“ се добавя
„получили финансова помощ“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Условията, редът и размерът на обезщетението по ал. 1, т. 2 се определят със заповед
на министъра на земеделието и храните.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Обезщетение за загуба на доход не
се изплаща при засаждане на винени лозя с
права от Националния резерв.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „1 юли“ се заменят с
„31 юли“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейностите по чл. 2 се изпълняват в
срок до 3 години от датата на сключване на
договор с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 2, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от
17 декември 2007 г. относно действията за
информиране и насърчаване, свързани със
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селскостопанските продукти на вътрешния
пазар и в трети страни (ОВ, L 3, 5.1.2008 г.)“
се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По реда на ал. 1 не се финансират проекти, които са насочени към представянето
на определени търговски наименования или
поощряват потреблението на продукти въз
основа на специфичния им произход. Произходът на продукта може да се посочи, когато
е защитен, съгласно правото на ЕС.“
3. В ал. 3 думите „чл. 10 параграф 3 от
Регламент 479/2008“ се заменят с „чл. 103п,
параграф 3 от Регламент 1234/2007“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Дейностите по ал. 3 са допустими,
при условие че са насочени към вина със
защитено наименование за произход (ЗНП)
или защитено географско указание (ЗГУ) или
сортови вина без ЗНП/ЗГУ по смисъла на
чл. 39 ЗВСН, които са предназначени за пряка консумация, съществуват възможности за
износ или потенциални нови пазарни канали
в третата държава и те предоставят висока
добавена стойност. Посланията на проектите следва да са съобразени с приложимото
законодателство в третите страни.“
5. В ал. 5 се създава изречение второ: „При
необходимост подпомагането може да бъде
подновено еднократно за период не по-дълъг
от две години.“
6. В ал. 6 след думите „Не се подпомагат“
се добавя „проекти и“, а думите „по ал. 2“
се заличават.
7. В ал. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“;
б) в т. 1 след думите „търговски дружества“
се добавя „създадени най-малко две години
преди подаването на промоционалния проект“;
в) в т. 2 след думата „кооперациите“ се
поставя точка и текстът до края се заличава;
г) в т. 3 думите „Регламент 40/94“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета
от 26 февруари 2009 г. относно марката на
Общността (OB L 78, 24.3.2009 г.)“;
д) създава се т. 5:
„5. сдружения на вино- и гроздопроизводители, регистрирани по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.“
8. Създава се ал. 8:
„(8) При многогодишните проекти периодът
за изпълнение на дейностите по ал. 3 следва
да бъде разделен на един/два/три периода,
всеки от които с продължителност 12 месеца.
Всеки период се разделя на четири етапа,
всеки от които с продължителност 3 месеца.“
9. Създава се ал. 9:
„(9) При проекти със срок на действие до
една година периодът за изпълнение по ал. 8
може да бъде разделен на етапи.“
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§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „единно заявление
за подпомагане“ се добавя „/заявление за
подпомагане“.
2. В ал. 2 думите „от 1 август до 1 април
на съответната винарска година“ се заменят
с „от 16 октомври до 15 август на съответната
финансова година“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „подпомагане“ се добавя „и заявлението за подпомагане“;
б) т. 2 се изменя така:
„2. удостоверение за актуално състояние в
оригинал или нотариално заверено копие – за
юридическите лица с нестопанска цел, издадено не по-рано от 4 месеца преди подаването
на заявлението;“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „единното
заявление“ се заменят със „заявленията по
чл. 12, ал. 1“;
б) в т. 1:
ба) буква „г“ се изменя така:
„г) документ за необходимостта от извършване на оценка на въздействието на проекта
върху околната среда, издаден по реда на
Закона за опазване на околната среда, когато
се кандидатства за изграждане на хидромелиоративни съоръжения;“
бб) в буква „е“ след думата „оригинал“ се
допълва „издадено от Института по почвознание“;
бв) в буква „ж“ думите „Изпълнителната
агенция по почвени ресурси“ се заменят с
„Института по почвознание“;
в) в т. 2:
ва) в основния текст думите „ал. 6“ се
заменят с „ал. 1“;
вб) в буква „а“ думите „чл. 7“ се заменят
с „образец“;
вв) в буква „в“ след думите „чл. 3 и 4“ се
добавя „от“, а думите „ал. 6, т. 1“ се заменят
с „ал. 7“;
вг) в буква „г“ думите „ал. 6“ се заменят
с „ал. 7“;
вд) буква „д“ се отменя;
ве) буква „е“ се изменя така:
„е) документ, удостоверяващ, че членовете
на сдружението имат пазарен дял минимум
20 % за кандидатите по чл. 7, ал. 7, т. 3, 4 и 5;“
вж) в буква „ж“ думите „ал. 6, т. 2“ се
заменят с „ал. 7, т. 1 и 2“;
вз) създават се букви „и“ и „к“:
„и) копие от решение на компетентния
орган на юридическото лице за участие в
конкретния проект и осигуряване на съфинансиране за минимум 20 % от действителните
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разходи заедно с протокол от заседанието,
на което е взето решението, за кандидатите
по чл. 7, ал. 7;
к) най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал с цел определяне на
основателността на предложените разходи за
всяка заявена разходна позиция на стойност
над 15 000 лв., както и в случай че тя е част
от доставки/услуги, договорирани с един
доставчик/изпълнител, на обща стойност
повече от 15 000 лв.; цената следва да бъде
определена в левове или евро с описан ДДС;
офертите се издават не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружават от технически спецификации
в необходимите случаи; конкурентни оферти
не се изискват при придобиване на ноу-хау,
патентни права; представена е обяснителна
записка във всеки един от случаите, когато
не е избрана офертата с най-ниска цена.“
§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 6“ се заменят с
„ал. 7“, а думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. Създава се ал. 1а:
„(1а) Кандидатите по чл. 7, ал. 7 могат да
изберат организация/и изпълнител/и, които
ще прилагат проекта. Организациите изпълнители се избират по реда на чл. 14а преди
подаването на промоционалния проект.“
3. В ал. 5, т. 1 думите „чл. 10 параграф
3 от Регламент (ЕО) 479/2008“ се заменят
с „чл. 103п, параграф 3 от Регламент (ЕО)
1234/2007“.
4. Създава се ал. 5а:
„(5а) Постоянната междуведомствена консултативна комисия прави предварителна
проверка дали организациите изпълнители са
избрани по реда на чл. 14а и дали разполагат с необходимите финансови и технически
средства за изпълнение на мерките в промоционалния проект.“
5. В ал. 6 думите „сектор „Вино“ се заменят
с „отдел „Промоционални програми“ и след
думата „предлага“ се допълва „въз основа на
направените оценка по чл. 14, ал. 5 и проверка
по ал. 5а“.
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Предложеният промоционален проект
може да бъде отхвърлен, когато:
1. проектът не съответства на дейностите
по чл. 103п от Регламент 1234/2007;
2. проектът не отговаря на критериите за
оценка по ал. 5;
3. кандидатите по чл. 7, ал. 7, т. 1 и 2 не
отговарят на изискването за приходи от лозаро-винарска дейност съгласно изискванията
на чл. 12, ал. 2, т. 2, буква „ж“;
4. кандидатите по чл. 7, ал. 7, т. 3, 4 и 5
не отговарят на изискването за пазарен дял
съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 2,
буква „е“.“
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§ 9. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Кандидатите по чл. 7, ал. 7
избират организация/и изпълнител/и, които
ще прилагат промоционалния проект чрез
съпоставяне на минимум три съпоставими
независими оферти.
(2) Офертите следва да бъдат определени
в левове или в евро с описан ДДС. Офертите
следва да са издадени не по-късно от датата на
сключване на договора с избрания оферент и
се придружават от технически спецификации
в необходимите случаи.
(3) Конкурентни оферти не се изискват
при придобиване на ноу-хау, патентни права.
(4) В случай че не е избрана офертата с
най-ниска цена, се представя обяснителна
записка във всеки един от случаите.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 14, ал. 6“ се заменят
с „чл. 14, ал. 8“.
2. В ал. 3 след думите „по чл. 2, ал. 1 и“
се добавя „промоционалните проекти по“, а
думите „чл. 7, ал. 2“ се заменят с „чл. 7, ал. 1“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Кандидатът е длъжен да открие отделна банкова сметка за финансови трансакции,
необходима единствено за целите на промоционалния проект по чл. 7, ал. 1.“
§ 11. В чл. 16 думите „и чл. 7, ал. 2“ се
заличават, а след думите „по чл. 15“ се добавя „ал. 3“.
§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент 491/2009“ се
заменят с „Регламент 1234/2007“.
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Финансовата помощ за промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1 се изплаща чрез
авансови плащания, междинни плащания и
плащания на остатък в размер:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. до 50 % – европейско финансиране
съгласно чл. 103п, параграф 3 от Регламент
(ЕО) 1234/2007;“.
3. В ал. 4 думата „настоящата“ се заменя
с „текущата“, а думите „дадена мярка“ се заменят с „мерките по чл. 2, ал. 1, чл. 7, ал. 1
и чл. 8, ал. 1“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „Финансовата помощ“ се добавя „за дейности“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. максималният срок за изпълнение на
дейността или дейностите по инвестицията
е до 31 юли на втората винарска година след
годината на авансово изплащане на финансовата помощ и не по-късно от 3 месеца преди
изтичане на срока на банковата гаранция;“.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Финансова помощ за промоционалните
проекти по чл. 7, ал. 1 може да бъде изплатена
авансово след сключване на договор по чл. 15,
ал. 3, при условие че е представена банкова
гаранция в полза на РА в размер 110 % от
исканата за авансово изплащане сума със
срок на валидност 6 месеца след изтичане на
договорирания срок за извършване на съответния период за проекти по чл. 7, ал. 8 и за
съответния етап за проекти по чл. 7, ал. 9.“
3. Създава се ал. 2а:
„(2а) Размерът на авансовото плащане не
може да надхвърля 80 % от стойността на
договорената годишна финансова помощ или
договорената финансова помощ за съответния
етап.“
4. В ал. 3:
а) в основния текст думите „и чл. 7, ал. 2“
и думите „по образеца съгласно чл. 11, ал. 1“
се заличават;
б) точка 3 се отменя.
5. Създава се ал. 3а:
„(3а) Ползвателите на финансова помощ
за промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1
подават заявление за авансово плащане в
ЦУ на ДФЗ след сключване на договор за
отпускане на финансова помощ.“
6. Създава се ал. 3б:
„(3б) Срокът за подаване на заявление за
авансово плащане за втория и третия период
на изпълнение на промоционалния проект по
чл. 7, ал. 8 е до 45 дни считано от началото
на съответния период.“
7. В ал. 5 след думата „кандидатът“ се
добавя „по чл. 2, ал. 1“.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 10-дневен срок от изпълнението на
инвестицията съгласно договора по чл. 15, ал. 3
ползвателят на финансовата помощ подава в
ЦУ на ДФЗ заявление за плащане или отчет
след авансово плащане по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ.“
2. В ал. 3 думите „и легализиран“ се заличават и след „превод на български език“
се добавя „от заклет преводач“.
§ 15. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Ползвателите на финансова помощ за промоционалните проекти по
чл. 7, ал. 1 подават заявление за междинно
плащане и/или отчет за авансово плащане в
ЦУ на ДФЗ в срок до края на календарния
месец след изтичане на всеки етап съгласно
сключения договор по чл. 15, ал. 3.
(2) Ползвателите на финансова помощ
за промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1
подават заявление за междинно плащане в
ЦУ на ДФЗ в срок до края на календарния
месец след изтичане на всеки етап съгласно
сключения договор по чл. 15, ал. 3.
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(3) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава 80
на сто от стойността на договорената годишна
финансова помощ за проекти по чл. 7, ал. 8.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
междинно плащане или плащане на остатък в
срок до 60 календарни дни след депозирането
на заявлението за междинно плащане или
заявление за плащане на остатъка. Този срок
спира да тече, когато заявлението е нередовно, не са предоставени всички необходими
документи или ДФ „Земеделие“ е необходимо
да получи допълнителна информация или
да извърши допълнителна проверка. Срокът продължава да тече след получаване на
необходимите документи или от датата на
извършване на проверките.
(5) Изпълнителни ят директор на ДФЗ
писмено уведомява ползвателя на финансовата помощ за резултатите от извършените
проверки по заявлението за плащане.“
§ 16. В чл. 20, ал. 2 след думите „чл. 19“ се
добавя „и 19а“, а думите „оставя без разглеждане“ се заменят с „отхвърля или финансовата
помощ се намалява“.
§ 17. В чл. 22, т. 2 думите „договорираната
и преизчислената сума“ се заменят с „авансово
платената и преизчислената сума“.
§ 18. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Уведомлението по чл. 15, ал. 2
подлежи на обжалване по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс.“
§ 19. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Ползвателят на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и
конверсия на винени лозя“ е длъжен през
цялата календарна година и за цялата си
селскостопанска дейност за период 3 години
да спазва условията за поддържане на земята
в добро земеделско и екологично състояние,
определени със заповед на министъра на земеделието и храните и законоустановените
изисквания за управление, съгласно чл. 4
и 5 и Приложение II от Регламент (ЕО)
№ 73/2009 на Съвета.
(2) Ползвателят на финансова помощ по
мярка „Преструктуриране и конверсия на
винени лозя“ е длъжен да използва инвестицията по предназначение за периода по ал. 1.
(3) За периода по ал. 1 ползвателят на финансова помощ по мярка „Преструктуриране
и конверсия на винени лозя“ няма право:
1. по какъвто и да е начин да прехвърля
правото на собственост и правото на ползване на имотите, върху които е извършена
инвестицията, за която е получил помощта;
2. да предоставя за ползване или преотстъпва по какъвто и да е начин активите, придобити със средства от финансовата помощ.“
§ 20. Член 24 се изменя така:
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„Чл. 24. (1) Държавен фонд „Земеделие“
извършва мониторинг на всички одобрени за
подпомагане проекти по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ за спазване
на изискванията по чл. 23а.
(2) Ползвателят на помощта по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ е
длъжен да информира незабавно ДФЗ за всяко извънредно обстоятелство или възникнал
случай на непреодолима сила по смисъла на
чл. 31 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета
от 19 януари 2009 г., които го възпрепятстват да
изпълни одобрените за подпомагане дейности
или друго негово задължение, предвидено в
тази наредба.“
§ 21. В чл. 25, ал. 1 след думата „Ползвателят“ се добавя „по чл. 2, ал. 1“.
§ 22. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „на лозови насаждения,
включително корените им“ се заменят с „на
всички надземни части на лозовите насаждения, включително и корените им, и почистване
на площта от всички растителни остатъци
съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 1 ЗВСН“.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. „Засаждане“ е окончателното установяване на лозови насаждения или на части
от лозови насаждения, присадени или не, с
цел производството на грозде или на лозов
посадъчен материал.“
3. Точка 11 се изменя така:
„11. „Неподдържани и трайно изоставени
лозови насаждения“ са лозя, за които не са
прилагани агротехнически мероприятия – резитбени операции, обработки на почвата и
растителнозащитни мероприятия (лозя, които
не са в добро агротехническо състояние).“
4. В т. 13 думата „системи“ се заменя с
„въведена в експлоатация и функционираща
система“.
5. Точка 15 се изменя така:
„15. „Лозово насаждение“ („Лозе/лозя“) е
имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство
на грозде или други експериментални цели,
научни изследвания или селекционна дейност.“
6. Точка 22 се изменя така:
„22. „Етап съгласно чл. 2, ал. 1“ е изпълнение на конкретни дейности в определен срок
съгласно инвестиционния проект.“
7. Създава се т. 22а:
„22а. „Етап съгласно чл. 7, ал. 9“ е изпълнение на конкретни дейности в определен срок
съгласно промоционалния проект.“
8. Точка 23 се изменя така:
„23. „Междупрофесионалните организации“ на производителите, преработвателите,
търговците на лозаро-винарски продукти и
на спиртни напитки са определени в чл. 5,
ал. 1 ЗВСН.“
9. Точка 24 се изменя така:
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„24. „Вино със защитено наименование
на произход“ е вино, което е произведено в
определен географски район, микрорайон или
местност, чието наименование се използва
за означаването му, и неговите качество и
характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с
присъщите є природни и човешки фактори.
Гроздето, от което е произведено, произхожда изключително от този географски район,
микрорайон или местност и е получено от
винени сортове лози от вида Vitis vinifera.“
10. Точка 25 се изменя така:
„25. „Вино със защитено географско указание“ е вино, което е произведено в район
или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което
притежава специфично качество, известност
или други характеристики, които могат да се
припишат на географския му произход. Наймалко 85 на сто от гроздето, използвано за
неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено
от винени сортове лози от вида Vitis vinifera
или кръстоска на Vitis vinifera с други видове
от рода Vitis.“
11. Създава се т. 28:
„28. „Поддейност“ е етап от изпълнението
на някоя от дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2
и т. 3, букви „а“ и „б“.“
12. Създава се т. 29:
„29. „Добро агротехническо състояние на
лозовите насаждения“ е състояние на лозовото
насаждение, при което са налични минимум
60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera,
с видимо добро фитосанитарно състояние,
прилагани са необходимите агротехнически
мероприятия, като обработка на почвата в
междуредието и вътре в реда, резитбени операции, и подпорната конструкция е налична.“
13. Създава се т. 30:
„30. „Обичайни агротехнически мероприятия“ са провеждане на традиционните за сорта
мероприятия, съобразени с района и технологията на отглеждане, включващи извършване
на резитбени операции, обработка на почвата
в реда и междуредията, торене, провеждане на растителнозащитни мероприятия за
опазване на лозята от болести, неприятели и
плевели, вписани в дневниците за проведени
агротехнически мероприятия и за растителна
защита, при спазване на стандартите за добра
растителнозащитна практика при лозата.“
14. Създава се т. 31:
„31. „Противоерозионна агротехника“ са
мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предотвратяване развитието на ерозионния процес
върху стопанисваните площи. Към тази група
спадат оттокоотвеждащите колектори, канавкотерасите, водозадържащите канавки,
водоотвеждащите валове и канавки.“
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15. Създава се т. 32:
„32. „Спазване на „кръстосаното съответствие“ означава спазване на определените
на ц иона лни с та н дар т и о т „Услови я та за
поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние“, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните
съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на
земеделските производители, и законоустановените изисквания за управление съгласно
методиката за прилагане на кръстосаното
съответствие в България.“
16. Създава се т. 33:
„33. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си: едното
участва в управлението на дружеството на
другото; съдружници; съвместно контролират
пряко или косвено трето лице; участват пряко
или косвено в управлението или капитала на
друго лице или лица, поради което между тях
могат да се уговарят условия, различни от
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обичайните; едното лице притежава повече
от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято
дейност се контролира пряко или косвено
от трето лице – физическо или юридическо;
лицата, едното от които е търговски представител на другото.“
17. Създава се т. 34:
„34. „Период за изпълнение на дейностите“
е период с продължителност 12 месеца считано от датата на подписване на договора за
отпускане на финансова помощ.“
§ 23. В § 5 от заключителните разпоредби думата „преструктруриране“ се заменя с
„преструктуриране“.
§ 24. Навсякъде в текста:
1. Абревиатурата „РА“ се заменя с „ДФЗ“.
2 . Ч и с л а т а „479/2 0 0 8 “ с е з а м е н я т с
„1234/2007“.
Министър:
Димитър Греков
6569
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БРОЙ 75

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Районният съд – Пещера, гражданска колегия,
ІІ състав, призовава Сердар Джан, гражданин
на Турция, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 12.11.2013 г. в 10 ч. като ответник по гр. д.
№ 695/2013 г., заведено от Евелина Валериева
Джан (Иванова). Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6512
Свиленградският районен съд, гр. колегия, II
състав, уведомява Юксел Окумуш с последен адрес
Свиленград, ул. Васил Левски 28, сега с неизвестен адрес, че е ответник по гр.д. № 479/2013 г. по
чл. 49, ал. 1 СК, заведено от Димитрина Петрова
Окумуш от гр. Нова Загора, за развод. Ответникът
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на Районния съд – Свиленград, за връчване на исковата
молба и приложенията към нея по чл. 131 ГПК.
Ответникът следва да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6581
Софийският градски съд на основание чл. 38,
т. 3 ЗПП разпуска политическа партия „Национално движение за правата на човека“ по решение, взето на националната конференция на
19.05.2013 г., вписана в специалния регистър на
политическа партия при Софийския градски съд
под партиден № 305, т. 10, рег. Х, стр. 45, по ф.д.
№ 6476/2004 г. Назначава за ликвидатор Иван
Пенчев Иванов от Варна, ул. Страхил Войвода,
бл. 5, вх. Б, ап. 33.
6589

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
13. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на българските застрахователи“,
София, на основание чл. 26, а л. 1 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 3.10.2013 г. в 10,30 ч. в София, хотел
„Рила“, зала „Адакта“, ет. 3, ул. Цар Калоян 6,
при следния дневен ред и проекти за решения:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2012 г.; проект за решение: ОС приема отчета
за дейността на управителния съвет за 2012 г.;
2. отчет на контролния съвет за 2012 г.; проект
за решение: ОС приема отчета за дейността на
контролния съвет за 2012 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им през 2012 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на УС
за дейността им през 2012 г.; 4. приемане основни
насоки, годишна програма за дейността и бюджет
на сдружението; проект за решение: ОС приема
основни насоки, годишна програма за дейността
и бюджет на сдружението; 5. промени в устава

на сдружението; проект за решение: ОС приема/
не приема промени в устава на сдружението; 6.
промени в управителния съвет на сдружението; проект за решение: ОС приема промени в
управителния съвет на сдружението; 7. промени
в контролния съвет на сдружението; проект за
решение: ОС приема промени в контролния съвет
на сдружението; 8. разни. Материалите, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение
на членовете в офиса на сдружението – София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2, считано от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
за свикване на общото събрание. Поканват се
всички членове да вземат участие в общото събрание, като се представляват от законните си
представители или писмено упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6554
93. – Управителният съвет на сдружение
„Федерация за приятелство с народите на Русия
и ОНД“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 3.10.2013 г. в 11 ч. в София, район
„Оборище“, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 169,
при следния дневен ред: 1. промяна в състава на
управителния съвет на сдружение „Федерация
за приятелство с народите на Русия и ОНД“; 2.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
6537
11. – Управителният съвет на сдружение „Българска бридж федерация“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 14.08.2013 г. свиква
общо събрание на сдружението на 4.10.2013 г.
в 10 ч. в Стара Загора, ул. Цар Симеон 100, в
конферентната зала на хотел „Верея“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
федерацията през 2012 г.; 2. приемане на нови
членове на федерацията; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6536
11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Приятели на Животните“ – Русе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на сдружението на 29.09.2013 г. в 19 ч. в Русе,
ул. Борисова 122, комплекс „Космос“, при следния дневен ред: прекратяване съществуването
на сдружение с нестопанска цел „Приятели на
Животните“. Поканените могат да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 20 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
6560
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