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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

 Закон за изменение и допълнение на
Закона за банковата несъстоятелност 1

 Закон за ратифициране на Споразу-
мението между Министерството на 
финансите на Република България и 
Организацията за икономическо сът -
рудничество и развитие (ОИСР) 5

 Обръщение на 44-то Народно събра-
ние към българския народ по повод 
140-ата годишнина от Учредително-
то събрание и приемането на Търнов-
ската конституция 5

Министерски съвет

 Постановление № 79 от 15 април 
2019 г. за изменение и допълнение на Ус-
тройствения правилник на Агенцията 
за хората с увреждания, приет с По-
становление № 337 на Министерския
съвет от 2004 г. 6

 Постановление № 80 от 16 април 
2019 г. за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на Агенция-
та за държавна финансова инспекция, 
приет с Постановление № 167 на Мини-

стерския съвет от 2006 г. 10

 Постановление № 81 от 17 април 

2019 г. за одобряване на допълнител-

ни разходи за 2019 г. за организиране 

и провеждане на апостолическото пъ-

туване на Негово Светейшество папа 

Франциск в България от 5 до 7 май 

2019 г. в гр. София и в гр. Раковски 12

Министерство 
на регионалното развитие 

и благоустройството 

 Споразумение за преглед на много-

степенното управление между Минис-

терството на регионалното развитие 

и благоустройството на Република 

България и Организацията за иконо-

мическо сътрудничество и развитие 13

 Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 

2019 г. за техническите изисквания

към сградите за защита от радон 22

Министерство  
на вътрешните работи

 Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба №  8121з-882 от 2014 г. за 

реда за осъществяване на държавен

противопожарен контрол 50

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 76
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за изменение и допълнение на Закона 
за банковата несъстоятелност, приет от 44-то 
Народно събрание на 5 април 2019 г.

Издаден в София на 15 април 2019 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Данаил Кирилов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за бан-
ковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 
2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., 
бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 
2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., 
бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 
50, 61, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., 
бр. 20, 91 и 103 от 2017 г. и бр. 22 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 12а се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 2, т. 11 думите „чл. 60 и 60а“ се 
заменят с „чл. 60, 60а и 60б“.

2. В ал. 4 думите „и чл. 60, ал. 4“ се за-
менят с „чл. 60, ал. 4, чл. 60а и 60б“.

§ 2. В чл. 39, ал. 1, т. 13 думите „и чл. 60а“ 
се заменят с „чл. 60а и чл. 60б“.

§ 3. В чл. 46, ал. 1, т. 7 думите „и чл. 60а“ 
се заменят с „чл. 60а и чл. 60б“.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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Контакти

Дороти Ален Дюпре/Doroth e Allain-Dupr
Началник на отдел, Децентрализация, пуб-

лични инвестиции и поднационално финан-
сиране

Сектор за икономически анализи, статистика 
и многостепенно управление

Център за предприемачество, малки и средни 
предприятия, региони и градове (CFE)

тел. +33 1 45 24 82 43
ел. поща: dorothee.allain-dupre@oecd.org

Други приложими документи 

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството на България (2012), Национал-
на стратегия за регионално развитие (НСРР) на 
Република България за периода 2012 – 2022, София. 

Национален център за териториално развитие 
на България (2012), Национална концепция за 
пространствено развитие за периода 2013 – 2025: 
Националното пространство – нашето общо 
наследство за бъдещето, София, http://www.
bgregio.eu/media/Programirane/NKPR 28012013
Last en.pdf 

Национален статистически институт на Бъл-
гария (2018), Статистически данни, Регионална 
статистика и индикатори за мониторинг, http://
www.nsi.bg/en/content/11262/regional-statistics 

Република България, Национална стратегия 
за регионално развитие на Република България за 
периода 2012 – 2022, http://www.mrrb.government.
bg/docs/310bfbe48ed5017ab7b4e386b01ca437.doc

ОИСР (2018, предстоящо), Възлагане на 
отговорности на различните нива на управле-
ние – тенденции, предизвикателства и водещи 
принципи за политиците.

ОИСР (2017), Децентрализация в Чили: Към по-
силни общини, Проучвания на многостепенното 
управление на ОИСР, Издателство на ОИСР, 
Париж, http://dx.doi.org/10.1787/9789264279049-en 

ОИСР (2013), Да инвестираме заедно: Да 
работим ефективно на различните нива на уп-
равление, Издателство на ОИСР, Париж, http://
dx.doi.org/10.1787/9789264197022-en

За повече информация:
www.oecd.org/gov/regional-policy/multi-

levelgovernance.htm

Дейности, които ще бъдат изпълнени от МРРБ 

Дейностите, които ще бъдат изпълнени от 
Министерството през следващите месеци и 
години, са описани в следната таблица:

Дейност Период Участващи 
институции

Картиране на сис-
темата от стратеги-
чески документи за 
регионално развитие

II, III и IV 
тримесечие 
на 2018 г.

МРРБ, НЦТР

Промяна на регу-
латорната рамка за 
регионално развитие 
(Закон за регионал-
ното развитие)

II и III три-
месечие на 
2018 г.

МРРБ, НЦТР

Дейност Период Участващи 
институции

Изготвяне на регио-
нални пространстве-
ни схеми/планове за 
развитие

I, II, III и IV 
тримесечие 
на 2019 г.

МРРБ, НЦТР

Изграждане на ка-
пацитет на регио-
налните структури 
за изпълнение

II, III и IV 
тримесечие 
на 2019 г.

МРРБ, НЦТР

Изготвяне на соци-
ално-икономически 
и демографски ана-
лиз на регионите в 
България

III и IV три-
месечие на 
2018 г.
I, II, III и IV 
тримесечие 
на 2019 г. 
I, II, III и IV 
тримесечие 
на 2020 г.

НЦТР, МРРБ

2810

НАРЕДБА № РД-02-20-1 
от 3 април 2019 г. 

за техническите изисквания към сградите за 
защита от радон

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. техническите изисквания при проек-

тиране и изграждане на нови сгради и при 
основен ремонт, реконструкция и обновяване 
на съществуващи сгради по отношение пред- 
приемането на технически мерки за защи-
та от проникване на радон 222 (радон) във 
въздуха на закрити помещения в сградите;

2. класификацията на сградите за защита 
от радон и техническите показатели за про-
ектиране на мерките за защита от радон в 
нови и в съществуващи сгради; 

3. методики за проектиране и изпълнение 
на контактната конструкция на сградите 
със земната основа, както и на присъедини-
телните връзки на подземни съоръжения и 
достъпите чрез контактната конструкция, в 
т.ч. проектиране и изпълнение на хидроизо-
лация, устойчива на проникване на радон; 

4. методики за проектиране и изпълнение 
на видовете системи за вентилация за защита 
на сградите от радон. 

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при про-
никване на радон в сградите от почвата и/
или от строителните материали. 

(2) Изискванията на наредбата се при-
лагат за:

1. нови жилищни сгради и сгради със 
смесено предназначение, както и нови сгради 
за обществено обслужване, когато се про-
ектират в райони с установено съдържание 
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(концентрация) на радон в закрити поме-
щения съгласно национална база данни от 
измервания; 

2. съществуващи жилищни и сгради със 
смесено предназначение, както и съществу-
ващи сгради за обществено обслужване, в 
т.ч. техните основни ремонти, основни об-
новявания, реконструкции и преустройства, 
когато са разположени в райони с установено 
съдържание (концентрация) на радон съглас-
но национална база данни от измервания;

3. производствени сгради, в които радонът 
прониква по начините, определени в ал. 1, 
като се вземат под внимание и границите 
на дозите за професионално облъчени от 
радон лица на работните им места съгласно 
изискванията на Наредбата за радиационна 
защита (ДВ, бр. 16 от 2018 г.).

(3) Средногодишната обемна концен-
трация на радон в закрити помещения за 
различни райони на Република България 
се определя въз основа на национална база 
данни от измервания. 

(4) Наредбата се прилага едновременно с 
нормативните актове и техническите специ-
фикации, с които се определят изисквания за 
проектиране по реда на Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), в т.ч. изискванията 
към надеждността на конструкциите, без-
опасността при пожар, енергийната ефек-
тивност, санитарно-хигиенните изисквания 
и здравословните и безопасни условия на 
труд, както и други изисквания, свързани с 
безопасността и експлоатационната годност 
на строежите.

Чл. 3. Изискванията на наредбата не се 
прилагат за: 

1. преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ;
2. временни строежи по чл. 54 от ЗУТ; 
3. стопански постройки със селскосто-

панско предназначение; 
4. жилищни сгради и сгради със смесе-

но предназначение, сгради за обществено 
обслужване и производствени сгради или 
отделни обекти от тях, в които средного-
дишно едно лице не пребивава повече от 15 
часа седмично;

5. сгради, в които водата от водоснабди-
телната мрежа е източник на радон;

6. сгради, на които функционалното 
предназначение е свързано с лечебни/реха-
билитационни процедури с минерални води, 
съдържащи радон; 

7. сгради, представляващи недвижими 
културни ценности по Закона за културното 
наследство, с изключение на случаите, в които 
със заданието за проектиране не е предви-
дено конкретно приложение на наредбата.

Чл. 4. Сгради, планирани за изграждане 
или изградени в територии с установено съ-

държание (концентрация) на радон въз основа 
на национална база данни от измервания, 
се определят като сгради в райони с потен-
циална вероятност от проникване на радон.

Чл. 5. Техническите изисквания за нови 
и съществуващи сгради, обхванати от наред-
бата, за предприемането на мерки за защита 
от проникване на радон са определени на 
база референтно ниво на концентрация на 
радон по показател „средногодишна обемна 
концентрация на радон във въздуха в закрити 
помещения“, C

ref
, Bq/m3. Референтното ниво 

в Република България се определя съгласно 
Наредбата за радиационна защита. 

Чл. 6. Всяка стойност на техническия 
показател „обемна концентрация на радон 
в закрити помещения“ (ОКРЗП) в сгради, 
която е по-висока от стойността, определена 
за референтно ниво, се счита за неприем-
лива и подлежи на оценка за предприемане 
на технически мерки за защита здравето и 
безопасността на обитателите.

Чл. 7. (1) Техническите мерки за защи-
та на сградите от радон се предприемат в 
зависимост от района на местонахождение 
на сградата, който определя вероятността 
от проникване на радон в сградата. Техни-
ческите мерки се определят въз основа на 
задание за проектиране.

(2) За нови и съществуващи сгради или 
отделни обекти в тях, които попадат в ра-
йони с установено съдържание на радон 
съгласно националните измервания и/или 
имат измерена на място ОКР във въздуха в 
закрити помещения над референтното ниво, 
се предвиждат технически мерки, които оси-
гуряват защита на сградата от радон. 

(3) Техническите мерки по ал. 1 са пре-
вантивни и коригиращи.

(4) Превантивните мерки за нови сгради 
се предприемат на база информация за ра-
доновия индекс на строителната площадка.

(5) Превантивните и/или коригиращите 
мерки за съществуващи сгради се определят 
на база измерената на място ОКРЗП въз ос-
нова на сравнение спрямо референтното ниво. 

(6) При прилагане на превантивни и 
коригиращи мерки се отчитат функционал-
ното предназначение на сградата, режимите 
на обитаване и броят на обитателите, тех-
ническите възможности за изпълнение на 
мерките и икономическата целесъобразност 
от прилагането им.

Чл. 8. (1) Проектирането на мерките за 
защита от радон за нови сгради с местона-
хождение в район с установено съдържание 
на радон се извършва въз основа на инже-
нерно-геоложки доклад, изготвен в етап на 
прединвестиционно проучване. В доклада 
се определят: 
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1. наличие на източници на радон в райо-
на, предвиден за строителство на сградата; 

2. геоложки данни за почвата – характе-
ристики на почвата, вертикален геоложки 
разрез, газова пропускливост (проницаемост) 
на почвата, възможност за подкопаване, 
дълбочина на подпочвените води и др.;

3. концентрация на радон в почвен газ, 
измерена на строителната площадка, съгласно 
БДС ISO 11665-11 „Измерване на радиоак-
тивност в околната среда. Въздух: радон 222. 
Част 11: Метод за изпитване наличието на 
почвен газ с вземане на проби в дълбочина“ 
и газова пропускливост на почвата на 80 cm 
под терена. 

(2) Проектирането на мерките за защита 
от радон за съществуващи сгради с местона-
хождение в район с установено съдържание 
на радон се извършва след оценка на из-
точниците на радон и оценка на измерената 
ОКРЗП в сградата спрямо референтното ниво.

(3) Проектните решения за изпълнение 
на мерките за защита на сградите от радон 
се отразяват в съответните части на инвес-
тиционния проект в зависимост от вида на 
мерките.

(4) Изискванията към проектните реше-
ния за изпълнение на мерките за защита 
на сградите от радон, както и технологията 
и детайлите за изпълнение на мерките се 
определят в договора за проектиране или 
заданието за проектиране. 

(5) Инвестиционният проект съдържа 
списък на техническите спецификации на 
строителните продукти, влагани в строежа за 
изпълнение на мерките за защита от радон.

Чл. 9. При проектирането и изпълне-
нието на мерките за защита от радон на 
сгради, свързани с отбраната и сигурността 
на страната, се прилагат изискванията на 
тази наредба едновременно с изискванията 
на нормативните актове, въвеждащи специ-
фични изисквания към такива сгради.

Чл. 10. При проектирането и изпълнението 
на мерките за защита от радон в производ-
ствени сгради по чл. 2, ал. 2, т. 3 се прилагат 
изискванията на тази наредба едновременно 
с изискванията на нормативните актове, 
въвеждащи специфични изисквания към 
такива сгради.

Чл. 11. (1) Строителните продукти, пред-
видени за влагане в сградите при изпълнение 
на мерки за защита от радон, отговарят на 
хармонизираните технически спецификации 
от обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 март 
2011 г. за определяне на хармонизирани 
условия за предлагането на пазара на стро-
ителни продукти и за отмяна на Директива 
89/106/ЕИО и/или на Наредба № РД-02-20-1 

от 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Репуб- 
лика България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и/или 
на националните изисквания за влагането 
на строителни продукти в строежите, оп-
ределени с Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. 

(2) Продуктите, материалите, елементите 
и съоръженията на системите за вентила-
ция, които не попадат под изискванията на 
ал. 1 и за които са определени специфични 
изисквания и/или изисквания за екопроек-
тиране, трябва да отговарят на изисквани-
ята на приложимите наредби, издадени по 
реда на Закона за техническите изисквания 
към продуктите, както и на европейските 
регламенти и директиви в конкретната про-
дуктова област. 

Чл. 12. Контролът при изпълнението на 
строителните и монтажните работи, свър-
зани с изпълнението на мерките за защита 
на сградите от радон, се осъществява от 
лицето, упражняващо строителен надзор, или 
от техническия ръководител – за строежите 
от пета категория съгласно ЗУТ.

Чл. 13. (1) Контролът и приемането на 
мерките за защита на сградите от радон 
включва всички строителни и монтажни 
работи, които подлежат на закриване.

(2) Завършените строителни и монтажни 
работи за изпълнение на мерките за защита 
на сградите от радон се приемат и докумен-
тират съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

Чл. 14. (1) В техническия паспорт на 
сградата се вписват мерките за защита на 
сградите от радон, включително изискванията 
към основните експлоатационни показатели 
на строителните продукти за изпълнение 
на такива мерки, както и изискванията за 
експлоатация на техническите системи. 

(2) Всички технически показатели по 
чл. 32, ал. 1, т. 2, които могат да се опреде-
лят в обхвата на обследването на сградата, 
в т.ч. посредством измервания, включително 
категорията по въздухоплътност на контакт-
ната конструкция, се вписват в техническия 
паспорт на сградата.

Чл. 15. Защитата на сградите от радон се 
осигурява чрез изпълнение на техническите 
изисквания към един или комбинация от 
няколко елемента на сградите, проектирани 
и изпълнени по следните методики за:

1. Проектиране и изпълнение на контакт-
ната конструкция на сграда за защита от 
проникване на радон съгласно приложение 
№ 1;

2. Проектиране и изпълнение на хидро- 
изолация, устойчива на проникване на радон 
съгласно приложение № 2;
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3. Проектиране и изпълнение на систе-
ми за вентилация на почвата под сгради за 
защита от проникване на радон съгласно 
приложение № 3;

4. Проектиране и изпълнение на системи 
за вентилация на контактната конструкция 
на сгради за защита от проникване на радон 
съгласно приложение № 4;

5. Вентилация на кухи пространства в 
сгради за защита от проникване на радон 
съгласно приложение № 5;

6. Проектиране и изпълнение на мерки 
за защита от радон в сгради с контактен 
етаж без обитаемо пространство съгласно 
приложение № 6; 

7. Проектиране и изпълнение на мерки 
за защита от радон в сгради с контактен 
етаж с обитаемо пространство съгласно 
приложение № 7;

8. Проектиране и изпълнение на присъ- 
единителните връзки и на елементи на под-
земни инсталации и съоръжения и достъпите 
чрез контактната конструкция на сгради за 
защита от проникване на радон съгласно 
приложение № 8.

Г л а в а  в т о р а

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СГРАДИТЕ ЗА 
ЗАЩИТА ОТ РАДОН

Чл. 16. В зависимост от териториалното 
разпределение на концентрацията на радон 
в Република България, съгласно национал-
ната база данни от измервания, сградите се 
класифицират като:

1. сгради в райони с ниска потенциална 
вероятност от проникване на радон – с из-
мерена средногодишна обемна концентрация 
на радон, по-малка или равна на 100 Bq/m3 

за представителна извадка от територията 
на района; 

2. сгради в райони с умерена потенциал-
на вероятност от проникване на радон – с 
измерена средногодишна обемна концентра-
ция на радон в интервала 101 Bq/m3 < ОКР 
≤ 300 Bq/m3 за представителна извадка от 
територията на района; 

3. сгради в райони с висока потенциална 
вероятност от проникване на радон – с из-
мерена средногодишна обемна концентрация 
на радон над 300 Bq/m3 за представителна 
извадка от територията на района.

Чл. 17. (1) Техническият показател за 
нови сгради в зависимост от установената 
концентрация на радон е радоновият индекс 
на строителната площадка (РИСП). Радоно-
вият индекс на строителната площадка се 
определя от проектанта на сградата съгласно 
таблица 1 въз основа на измерена обемната 
концентрация на радон в почвата (ОКРП), 
C

s
 (kBq/m3).

Таблица 1

Радонов индекс на строителната площадка

Радонов индекс 
на строителна-
та площадка

Обемна концентрация 
на радон в почвата

C
s
 (kBq/m3)

висок C
s
≥100 C

s
≥70 C

s
≥30

среден 30≤C
s
<100 20≤C

s
<70 10≤C

s
<30

нисък C
s
<30 C

s
<20 C

s
<10

газова 
пропускливост 

на почвата
ниска средна висока

(2) Радоновият индекс на строителната 
площадка се определя като висок, среден и 
нисък в зависимост от стойността на ОКРП 
в границите, в които попада съгласно табли-
ца 1. Показателят „газова пропускливост на 
почвата“ се определя чрез експертна оценка 
съгласно приложение № 10. 

(3) В зависимост от радоновия индекс на 
строителната площадка новите сгради се 
класифицират като:

1. сгради на строителни площадки с висок 
радонов индекс;

2. сгради на строителни площадки със 
среден радонов индекс;

3. сгради на строителни площадки с нисък 
радонов индекс.

(4) Измерванията на ОКРП се възлагат от 
възложителя и се предоставят на проектанта.

Чл. 18. (1) Техническият показател за 
съществуващи сгради в зависимост от уста-
новената концентрация на радон е „обемната 
концентрация на радон в закрити помеще-
ния“ – C, Bq/m3.

(2) Всяка сграда по ал. 1 с установена 
ОКРЗП над референтното ниво, определено 
с Наредбата за радиационна защита, е сграда 
с потенциално завишена концентрация на 
радон.

(3) Показателят по ал. 1 се установява 
чрез измервания по чл. 32, ал. 1, т. 1, които 
се извършват на място за конкретна сграда.

(4) Съществуващите сгради с потенциално 
завишена концентрация на радон се класи-
фицират в три групи:

1. група А – сгради с измерена на място 
обемна концентрация на радон във въздуха в 
закрити помещения в границите: 300 Bq/m3 <
ОКРЗП ≤ 500 Bq/m3;

2. група Б – сгради с измерена на място 
обемна концентрация на радон във въздуха в 
закрити помещения в границите: 501 Bq/m3 <
ОКРЗП ≤ 1000 Bq/m3;

3. група В – сгради с измерена на място 
обемна концентрация на радон във въздуха 
в закрити помещения над 1000 Bq/m3.

Чл. 19. В зависимост от степента на въз-
духоплътност на контактната конструкция 



СТР.  26  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 33

новите и съществуващите сгради се класи-
фицират като:

1. сгради в 1-ва категория на въздухоплът-
ност на контактната конструкция със земната 
основа: сгради, чиято контактна конструк-
ция значително ограничава конвекцията на 
въздуха и намалява пренасянето на радон 
чрез дифузия под стойностите, определени 
съгласно приложение № 2, чрез: задължи-
телно изпълнение на най-малко един слой от 
непрекъсната хидроизолация, устойчива на 
проникване на радон съгласно приложение 
№ 2 и конструкцията е с уплътнени фуги и 
уплътнени отвори за сградни инсталации 
съгласно приложение № 8; 

2. сгради във 2-ра категория на въздухо-
плътност на контактната конструкция със 
земната основа: сгради, чиято контактна 
конструкция значително ограничава кон-
векцията на въздуха чрез хидроизолирана 
стоманобетонна конструкция с обща дебелина 
не по-малка от 250 mm или конструкция с 
поне един слой непрекъсната хидроизолация 
с водоуплътнени фуги и уплътнени отвори 
за сградни инсталации съгласно приложе-
ние № 8; 

3. сгради в 3-та категория на въздухоплът-
ност на контактната конструкция със земната 
основа: сгради, чиято контактна конструкция 
ограничава конвекцията на въздуха чрез 
уплътнени отвори за сградни инсталации, 
но не съдържа слоеве хидроизолация.

Г л а в а  т р е т а

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРО-
ЕКТИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА 

СГРАДИТЕ ОТ РАДОН

Раздел I
Общи технически изисквания при проектира-
не на мерки за защита на сградите от радон

Чл. 20. (1) Защитата на сградите от про-
никване на радон се осъществява с цел не-
допускане на ОКРЗП над референтното ниво 
или осигуряване на минимално отклонение 
от референтното ниво.

(2) Защитата по ал. 1 се осигурява в 
инвестиционните проекти на сградите, с 
които се проектират технически мерки за 
недопускане проникването на радон.

Чл. 21. (1) Сгради с ограждащи конструк-
ции, отделени от земната основа с въздушен 
слой, позволяващ свободно движение на въз-
душните потоци съгласно фиг. 1, се приемат 
за защитени от радон. 

(2) Циркулацията на въздух през вентила-
ционни отвори в ограждащи стени на кухи 
пространства съгласно фиг. 2 или в стените 
на технически етажи не се смята за свободно 
движение на въздуха по смисъла на ал. 1. 

(3) Сградите, освен тези по ал. 1, са не-
защитени от проникване на радон, когато 
в тях не са приложени специфични мерки 
за защита съгласно изискванията на тази 
наредба.

Фиг. 1. Отделяне на 
сградата от почвата  

с колони

Фиг. 2. Отделяне на 
сградата от почвата  
с кухо пространство

Чл. 22. (1) Техническите мерки за защита 
на сградите от радон са:

1. превантивни – предприемат се за за-
щита от проникване на радон в сградите;

2. коригиращи – предприемат се за нама-
ляване концентрацията на проникнал радон 
в съществуващи сгради. 

(2) Техническите мерки по ал. 1 се про-
ектират и изпълняват като единични мерки 
или като комбинация от единични мерки. 

Чл. 23. Общите технически изисквания 
за проектиране на сгради по отношение на 
физико-механичните свойства на почвата за 
движение на вода и газове са:

1. максимално ограничаване на контакта 
между сградата и почвата;

2. полагане на хидроизолация, устойчива 
на проникване на радон и по възможност 
в прости форми, с най-малък брой ъгли, 
издатини, неравности и фуги;

3. ограничаване покритието на площи 
около сградата, изпълнено от продукти и 
материали с ниска пропускливост на газ; 

4. изграждане на обратни насипи около 
сградата със строителни продукти и мате-
риали с висока пропускливост на газ;

5. избягване изграждането на невенти-
лируеми слоеве (като чакъл в дренажни 
слоеве) с висока пропускливост на газ под 
подовата конструкция на контактен етаж с 
почвата, а при невъзможност – прилагане на 
изискванията на чл. 31, ал. 2, независимо от 
радоновия индекс на строителната площадка. 

Чл. 24. Вътрешното разпределение на сгра-
дите се проектира така, че да не допринася 
за понижаване на налягането в контактния 
етаж на сградата със земната основа, където 
е възможно да проникне радон. За изпълне-
ние на това условие са приложими следните 
изисквания:

1. конструкция на инсталации, инстала-
ционни, въздушни и други шахти и комини, 
разположени по периферията на сградата, 
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се изграждат за осигуряване на най-малко 
3-та категория на въздухоплътност на кон-
тактната конструкция на сградата, като се 
уплътняват всички входове и отвори в тези 
конструкции; 

2. при изграждане на шахти, разположени 
вертикално по височина на сградата, те се 
уплътняват по начин, който осигурява най-
малко 3-та категория на въздухоплътност на 
контактната конструкция на сградата; 

3. при техническа възможност стълбищ-
ните пространства на контактния етаж се 
отделят от останалите стълбищни простран-
ства чрез уплътнени врати с автоматично 
отваряне и затваряне;

4. вратите на контактния етаж се отварят 
навътре с изключение на тези, които са по 
евакуационните пътища. 

Чл. 25. В технически помещения, разпо-
ложени в контактния етаж, в които по тех-
нологични или по други причини се изисква 
поддържане на подналягане, се осигурява 
пресен въздух в съответствие с нормативните 
изисквания, като помещенията се отделят 
от другите части на сградата с уплътнена 
конструкция най-малко 3-та категория на 
въздухоплътност, с уплътнени врати, с ав-
томатично затваряне. 

Чл. 26. В зоната на контактния етаж се 
осигурява общообменна вентилация съгласно 
методиката в приложение № 4.

Чл. 27. При изграждане на подово отоп-
ление/охлаждане, което е част от контакт-
ната конструкция на сградата със земната 
основа, се спазват изискванията на чл. 31, 
ал. 2 независимо от радоновия индекс на 
строителната площадка. 

Раздел II
Технически изисквания за защита от радон 

на нови сгради

Чл. 28. За предотвратяване проникването 
на радон в нови сгради, планирани в райони 
с установена концентрация на радон, се про-
ектират мерки в зависимост от определения 
радонов индекс на строителната площадка с 
отчитане на следните данни при планирането 
на сградата: местоположение на сградата, 
площ в контакт с почвата/земната основа, 
вътрешно разпределение на пространствата, 
кратност на въздухообмена и др.

Чл. 29. (1) Защитата от проникване на ра-
дон при проектиране на нови сгради с нисък 
радонов индекс на строителната площадка 
се осигурява чрез изпълнение на всички 
контактни конструкции от 2-ра категория 
на въздухоплътност. 

(2) Допуска се изискването по ал. 1 да не 
се прилага за сгради с кухи пространства, 
при които подовата конструкция над кухото 
пространство е изградена от 3-та категория 

на въздухоплътност, при изпълнение на 
условието по т. 13, буква „а“ съгласно при-
ложение № 5. 

Чл. 30. (1) Защитата от проникване на ра-
дон в нови сгради със среден радонов индекс 
на строителната площадка се осигурява чрез 
изпълнение на всички контактни конструк-
ции от 1-ва категория на въздухоплътност. 

(2) За сградите по ал. 1 се допуска из-
пълнение на контактната конструкция от 
2-ра категория на въздухоплътност, когато 
са изпълнени условията: 

1. сградата е с принудителна вентилация, 
както е посочено в приложение № 7;

2. пространствата на контактния етаж не 
са обитаеми и: 

а) контактният етаж е осигурен с обмен 
на въздуха, като вентилационната система 
е проектирана съгласно приложение № 5 от 
т. 4 до 11;

б) таванът на контактния етаж е най-
малко 3-та категория на въздухоплътност с 
уплътнени отвори за сградни инсталации;

в) всички входове към контактния етаж 
са осигурени с уплътнени врати, които се 
затварят автоматично. 

(3) За сгради с кухи пространства се спаз-
ват изискванията в приложение № 5. Когато 
таванът на кухите пространства е изпълнен 
от 2-ра категория на въздухоплътност на 
конструкцията, се допуска отворите, през 
които преминават инсталациите на сградата, 
да не се уплътняват. 

(4) По искане на възложителя защитата 
от радон на нови сгради с нисък и среден 
радонов индекс на строителната площадка 
може да бъде решена както за сграда с висок 
радонов индекс на строителната площадка. 

Чл. 31. (1) Защитата от проникване на 
радон на нови сгради с висок радонов индекс 
на строителната площадка се осигурява чрез 
изпълнение на всички контактни конструк-
ции от 1-ва категория на въздухоплътност 
при условие, че обемната концентрация на 
радон в почвата за установяване на радоновия 
индекс на строителната площадка е: 

1. Cs < 200 kBq/m3 – за ниска пропуск-
ливост на почвата; 

2. Cs < 140 kBq/m3 – за средна пропуск-
ливост на почвата; 

3. Cs < 60 kBq/m3 – за висока пропускли-
вост на почвата.

(2) Когато обемната концентрация на ра-
дон в почвата за установяване на радоновия 
индекс на строителната площадка надвишава 
стойностите по ал. 1 в зависимост от про-
пускливостта на почвата или под сградата 
е създадено дренажно ниво с висока про-
пускливост на газ, или проектът на сградата 
предвижда етажно отопление/охлаждане 
като част от контактната конструкция на 
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сградата, защитата от проникване на радон 
в сградата се осигурява с изпълнението на 
една от следните комбинации от мерки: 

1. монтаж на система за вентилация на 
почвата под сградата в комбинация с изграж-
дане на контактни конструкции от категория 
за въздухоплътност съгласно приложение № 3; 

2. изпълнение на всички контактни кон-
струкции с вентилационен слой съгласно 
приложение № 4. 

(3) Комбинациите от мерки по ал. 2 могат 
да се изпълнят и при концентрации на радон, 
по-ниски от стойностите, посочени в ал. 1, 
когато някое от следните обстоятелства може 
да бъде прогнозирано на етапа на проучване 
или проектиране: 

1. допълнителни процеси в контактна-
та конструкция, които могат да нарушат 
положената хидроизолация, устойчива на 
проникване на радон;

2. очаквано увеличаване на пропускли-
востта на почвата под сградата в резултат 
на отводняване на повърхностните води, 
принудителен спад в нивото на подпочве-
ните води и др.;

3. сградата се намира в район, в който 
може да се очаква раздвижване на земната 
основа, което да доведе до пукнатини в кон-
тактната конструкция (нестабилни склонове, 
подкопани области, незначителни земни 
трусове от транспорт и др.);

4. целостта на контактните конструкции 
на сградата може да бъде нарушена от плани-
рани строителни дейности в непосредствена 
близост (при свързано застрояване, при тесни 
урегулирани поземлени имоти и др.).

(4) Когато сградата е осигурена с ме-
ханична вентилация съгласно приложение 
№ 7 или е с необитаем контактен етаж и 
удовлетворява изискванията на приложение 
№ 6, контактната конструкция може да се из-
пълни от 2-ра категория на въздухоплътност. 

(5) При сгради с кухи пространства се 
спазват изискванията от приложение № 5. 

Раздел III
Технически изисквания за защита от радон 

на съществуващи сгради

Чл. 32. (1) За предотвратяване на про-
никването и/или за намаляването на кон-
центрацията на радон в съществуващи 
сгради се проектират мерки, които зависят 
от спецификата на сградата и нейното мес-
тонахождение. Мерките се проектират въз 
основа на изходни данни за: 

1. подробни измервания, целта на които 
е да се определи източникът на радон, де-
бит на радона, начинът, по който радонът 
се разпространява в сградата, и оценка на 
измерената ОКРЗП на място в конкретната 

сграда спрямо референтното ниво, опреде-
лено в Наредбата за радиационна защита; 

2. техническите характеристики на сгра-
дата, с отчитане влиянието на следните 
показатели:

а) местоположение на сградата според зо-
ната с радонов потенциал, в която строежът 
попада, съгласно националната база данни 
от измервания;

б) геоложките, геотехническите и хидро-
геоложките данни;

в) състояние на конструкцията, в т.ч. 
контактната, наличие на съществуващата 
хидроизолация на контактната конструкция;

г) типа на фундиране и фундаментни 
конструкции, дълбочината и материалите 
на фундаментите; 

д) състоянието на съществуващата хи-
дроизолация, състоянието и състава на 
съществуващата настилка;

е) експлоатационното състояние на под-
земен и полуподземен етаж, състояние на 
материалите и продуктите, от които са из-
градени стените им, влажността на контакт-
ните конструкции, наличието на пукнатини 
в контактните конструкции, особено при 
връзката между пода и стените;

ж) сеизмичната активност на територията; 
з) вложените строителни продукти и 

материали в тях, съдържащи естествени 
радионуклиди; потенциалната опасност от 
облъчване на хората, обитаващи сградата;

и) уплътняването на отворите, през които 
преминават инсталациите на сградата; 

к) наличие и състояние на системите за 
вентилация и други данни, които са от зна-
чение за проникване на радон в сградата;

л) въздухоплътност на контактната кон-
струкция на сградата;

м) обитаемите пространства на сградата, 
намиращи се в подземен, полуподземен и 
първи надземен етаж, режима на присъствие 
на хора и др.;

н) техническата възможност на сграда-
та за реализиране на ефективни мерки за 
намаляване на концентрацията на радон в 
помещенията.

(2) Данните по ал. 1, т. 2 се представят в 
обяснителната записка на проекта и включват 
обобщена информация най-малко за: състо-
янието на конструкцията, в т.ч. контактната, 
наличие и състояние на съществуващата 
хидроизолация на контактната конструкция, 
състоянието и състава на съществуващата 
настилка, типа на фундиране и фундамент-
ни конструкции, дълбочина и материали на 
фундаментите, състояние на подземен етаж, 
полуподземен етаж и първи надземен етаж, 
експлоатационното състояние на матери-
алите и продуктите, от които са изградени 
стените на подземния етаж, влажността 
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на контактните конструкции, наличието 
на пукнатини в контактните конструкции, 
особено при връзката между пода и стените, 
уплътнението на отворите за сградни ин-
сталации, наличието на окачена по тавана 
канализация/дренаж, наличие и състояние 
на системите за вентилация и други данни, 
които са от значение за оценката на степента 
на риска от проникване на радон в сградата.

(3) Измерванията по ал. 1, т. 1 се възлагат 
задължително за подземен, полуподземен и 
първи надземен етаж на конкретна сграда, 
а за всеки следващ етаж след първия – по 
желание на възложителя. 

(4) Измервания за конкретна сграда се 
извършват на място в сградата във всички 
случаи, в които се предвиждат превантивни 
и коригиращи мерки. Резултатите от измер-
ванията се предоставят от възложителя на 
проектанта с оглед изготвяне на задание за 
проектиране и/или проектиране на техни-
чески мерки за осъществяване на инвести-
ционните намерения.

(5) Когато мерките за защита от радон 
са препоръчани в техническия паспорт на 
конкретна сграда, данните по ал. 1, т. 2 
могат да се набавят от доклада от обслед-
ването, извършено по реда на Наредба № 5 
от 2006 г. за техническите паспорти на стро-
ежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.), въз основа на 
което са препоръчани мерките, като в този 
случай данните са изходни за възлагане на 
измервания по ал. 1, т. 1. 

(6) Минималният обем идентификационни 
данни за съществуваща сграда в експлоа-
тация, характеристиките на строителната 
площадка от строителните книжа, когато са 
налични, и мерките, предприети срещу гама 
облъчване за защита от радон, се система-
тизират съгласно приложение № 9.

Чл. 33. Проектирането на превантивни и 
коригиращи мерки за защита на сграда от 
радон се извършва въз основа на задание за 
проектиране, изготвено от правоспособни 
проектанти при спазване на изискванията 
на Закона за камарите на архитектите и ин-
женерите в инвестиционното проектиране за 
съответните ограничения по вид и размер на 
предоставяните проектантски услуги. 

Чл. 34. Когато данните по чл. 32, ал. 1, 
т. 2 не са налични в пълен обем, но са от 
съществено значение за изготвянето на за-
дание за проектиране и за проектирането и 
изпълнението на технически мерки за защита 
на сградата от радон, липсващите данни се 
осигуряват от възложителя.

Чл. 35. (1) Проектните решения за изпъл-
нението на коригиращи мерки за намаляване 
концентрацията на радон в съществуваща 
сграда определят строителните продукти, 

технологията, изпълнението и експлоатаци-
ята на мерките за защита от радон. 

(2) При проектиране на коригиращи мерки 
по ограждащите елементи на съществуваща 
сграда се описват елементите на строителните 
конструкции, включително техните дебелини 
и необходимите физични характеристики 
(коефициент на дифузия, пропускливост на 
газ и др.).

(3) При проектиране на коригиращи 
мерки по системите за вентилация в съ-
ществуваща сграда се описват техническите 
характеристики на проектираните системи 
съгласно изискванията на Наредба № 15 от 
2005 г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енер-
гия (ДВ, бр. 68 от 2005 г.), както и данните, 
изискващи се от използваната методика 
съгласно тази наредба. 

Чл. 36. При проектиране на коригиращи 
мерки за ограничаване на концентрациите 
на радон в съществуващи сгради се отчита 
механичното и корозионното състояние на 
конструкцията, както и изискванията за 
надеждност, дълготрайност и ефективност. 

Чл. 37. (1) За съществуващи сгради в 
райони с ниска потенциална вероятност от 
проникване на радон се прилагат преван-
тивни мерки по желание на възложителя. 
В този случай по преценка на проектанта 
се прилагат мерките по чл. 38, 39 и 40, като 
за всеки конкретен случай се отчитат по 
значимост показателите по чл. 32, ал. 1, т. 2. 

(2) За съществуващи сгради в райони с 
умерена потенциална вероятност от про-
никване на радон се прилагат превантивни 
мерки. Техническите решения включват 
комбинация от мерки по чл. 38, 39 и 40 
по преценка на проектанта, като за всеки 
конкретен случай се отчитат по значимост 
показателите по чл. 32, ал. 1, т. 2.

Чл. 38. (1) Всяка съществуваща сграда 
независимо от района по чл. 16, за която 
с измерване на място е установена обемна 
концентрация на радон в закрити помещения 
над референтното ниво, се определя като 
сграда с потенциално завишена концентра-
ция на радон.

(2) За съществуващи сгради от група „А“ 
се прилага една или комбинация от след-
ните мерки: 

1. уплътняване на местата на прониква-
не на радон от почвата към помещенията, 
предимно пукнатини и отвори за сградни 
инсталации в контактните конструкции съ-
гласно приложение № 8; 

2. увеличаване на кратността на естестве-
ния въздухообмен в местата, в които измер-
ванията показват, че по-високата стойност 
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на обемна концентрация на радон се дължи 
на кратност на въздухообмена, по-ниска 
от 0,3 h-1; в този случай увеличението на 
кратността на естествения въздухообмен се 
осигурява чрез създаване на допълнителни 
вентилационни отвори, разположени в по-
ниските части на сградата в подземния и 
полуподземния етаж, или чрез по-ефективно 
решение за вентилация с осигуряване на 
надналягане; 

3. уплътняване на тавана на контактния 
етаж, отдалечен от обитаемото пространство, 
или тавана на кухо пространство, осигуряване 
на по-голяма кратност на въздухообмена в 
тези етажи и уплътняване на врати, които 
водят до тях от други части на сградата;

4. инсталиране на системи за вентилация 
на почвата, за които не се налага разруша-
ване/подмяна на пода на контактния етаж;

5. проектиране и изпълнение на принуди-
телна общообменна вентилация с необходи-
мата кратност и въздухообмен или монтиране 
на локални децентрализирани вентилационни 
агрегати/устройства за осигуряване на пресен 
въздух и надналягане. 

(3) Ефективността на мерките по ал. 1 
може да се оцени с последващо измерване. 
В случай че предприетите мерки не са дос-
татъчно ефективни, възложителят може да 
предприеме изпълнение на една или комби-
нация от няколко мерки по чл. 39. 

Чл. 39. (1) За съществуващи сгради от 
група Б се прилага една или комбинация 
от следните мерки: 

1. увеличаване на кратността на въздухо-
обмена чрез инсталиране на принудителна 
вентилация съгласно приложение № 7 в 
комбинация с изпълнение на всички кон-
тактни конструкции от поне 3-та категория 
на въздухоплътност; 

2. монтаж на система за вентилация на 
почвата под сградата, както е посочено в 
приложение № 3, в комбинация с изпълне-
ние на всички контактни конструкции от 
поне 3-та категория на въздухоплътност; при 
техническа възможност системите за венти-
лация на почвата се проектират, без да се 
извършва подмяна на пода на контактната 
повърхност; 

3. изменение на контактната конструк-
ция до 1-ва категория на въздухоплътност в 
комбинация със система за вентилация на 
почвата или с вентилационен слой в контакт-
ната конструкция – при сгради с обитаемо 
пространство в контактния етаж, където е 
необходимо решаване на проблем с влага-
та или където системата за вентилация на 
почвата е неефективна поради ниска газова 
пропускливост на почвата;

4. мерки, приложими за кухо пространство, 
съгласно приложение № 6 – за сгради с етаж в 

контактната зона без обитаемо пространство 
или в комбинация с изграждането на систе-
ми за вентилация на почвата, за които не се 
налага разрушаване или подмяна на пода; 

5. мерки, приложими за кухо пространство 
до редуциране на обемната концентрация 
на радон в кухото пространство, съгласно 
приложение № 5, както и чрез промяна на 
повърхността на терена, когато ОКР възпре-
пятства потока на въздух нагоре от почвата. 

(2) Мерките по ал. 1 се изпълняват в 
комбинация с уплътняване на пътищата на 
проникване на радон в помещенията – пук-
натини, отвори за сградни инсталации в 
контактната конструкция съгласно прило-
жение № 8.

Чл. 40. (1) При проектиране на коригира-
щи мерки в съществуващи сгради от група В 
се изпълняват мерките в чл. 38 и 39, като се 
спазват следните допълнителни изисквания:

1. принудителната вентилация, предназна-
чена за намаляване на обемната концентра-
ция на радон в сградата, не трябва да работи 
с кратност на въздухообмена, по-голяма от 
1,5 h-1, и не повече от 8 часа на ден;

2. системата за вентилация на почвата 
се изпълнява със смукателно-изпускателни 
компоненти с възможно най-голяма ефек-
тивна площ; смукателните въздуховоди се 
изпълняват с по-голям брой изпускателни 
отвори;

3. вентилационното ниво в контактната 
конструкция трябва да се изпълни с прину-
дителна вентилация в режим на подналягане.

(2) Когато се предвижда изменение на 
контактната конструкция до 1-ва категория за 
въздухоплътност, хидроизолацията, устойчи-
ва на проникване на радон, се изпълнява по 
цялата повърхност, включително под стените. 
В случай че това е технически невъзможно 
за изпълнение, се оценяват последствията 
от нарушаване целостта на изолацията вър-
ху ефективността на коригиращите мерки 
за защита от радон и върху състоянието 
на влажност на стените. В тези случаи се 
проектират технически решения съгласно 
приложение № 2.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ЗАЩИТА НА СГРАДИ ОТ РАДОН ВСЛЕД-
СТВИЕ ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ

Чл. 41. (1) Защитата на нови и същест-
вуващи сгради от радон вследствие гама-
лъчение от строителни продукти се постига 
чрез продукти, в които съдържанието на 
естествени радионуклиди не превишава мак-
симално допустимите стойности на индекса 
на специфична активност I, [-], съгласно 
приложение № 2 на Наредба № 25 от 2005 г. 
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за изискванията за защита на лицата при 
хронично облъчване в резултат на произ-
водство, търговия и използване на суровини, 
продукти и стоки с повишено съдържание на 
радионуклиди (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).

(2) Когато в строежите на нови сгради 
или при основни ремонти, реконструкции и 
основни обновявания на съществуващи сгра-
ди се влагат строителни продукти, за които 
има определени национални изисквания във 
връзка с предвидената им употреба, се при-
лагат изискванията на Наредба № РД-02-20-1 
от 2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Репу-
блика България.

Чл. 42. (1) Защитата на съществуващи 
сгради със завишена обемна концентрация 
на радон в закрити помещения в резултат на 
радон, освободен от строителни продукти/
материали и/или от почвата, се осъществява 
с коригиращи мерки съгласно тази глава 
и по начин, който гарантира, че обемната 
концентрация на радон след изпълнението 
на мерките не надвишава референтното ниво 
от 300 Bq/m3. 

(2) В случаите по ал. 1 измерванията по 
чл. 32, ал. 1, т. 1 са задължителни за всеки 
подземен, полуподземен и първи надземен 
етаж и по желание на възложителя за всеки 
следващ етаж от сградата независимо от 
източника на радон. 

Г л а в а  п е т а

КОНТРОЛ И ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИ- 
ТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ РАДОН. ДЪЛГОТРАЙ-

НОСТ НА МЕРКИТЕ

Чл. 43. (1) Преди и след полагането на 
хидроизолация, устойчива на проникване на 
радон, се извършва проверка за установява-
не състоянието на контактната повърхност, 
подготовка на повърхността за полагане на 
хидроизолацията и гарантиране на непре-
къснатостта и целостта на изпълнението на 
хидроизолацията съгласно изискванията при 
проектирането, изпълнението, контрола и 
приемането на хидроизолации и хидроизо-
лационни системи на сгради.

(2) Строителните и монтажните работи 
за изграждане на система за вентилация 
на почвата, подлежащи на закриване, се 
проверяват за съответствие с проектните 
характеристики на системата и за спазване 
на технологичните изисквания за монтаж 
на производителите на отделните елементи 
на системата.

Чл. 44. (1) Ефективността на изпълнените 
мерки за защита от радон или за намаляване 
на концентрацията му в сграда се проверява 
чрез измервания на обемната концентрация 
в отделни закрити помещения на сградата, 

включително в обитаемото пространство 
на първия надземен етаж при сграда в екс-
плоатация. 

(2) Ефективността на мерките за защита 
от радон се определя по формулата: 

,  (1)

където:
F е ефективност на мерките (%); 
C

1
 – обемна концентрация на радон в за-

крити помещения, установена с измервания 
на място след изпълнение на мерките (Bq/m3); 

C
2 – обемна концентрация на радон в за-

крити помещения, установена с измервания на 
място преди изпълнение на мерките (Bq/m3). 

(3) Ефективността на мерките за намаля-
ване на концентрацията на радон в сградите 
се определя съгласно тази глава и не може 
да бъде по-малка от 75 %. 

Чл. 45. (1) При проектирането на нова 
сграда недостъпните елементи на строежа, 
които осигуряват защита от проникване на 
радон и които е трудно да се възстановят в 
случай на повреда, се проектират с възможно 
най-голяма надеждност и дълготрайност в 
съответствие с проектния експлоатационен 
срок на сградата.

(2) Достъпните елементи на строежа 
на нова сграда, които осигуряват защита 
от проникване на радон, се проектират с 
осигуряване на възможности за ефективна 
поддръжка и периодичен ремонт. 

(3) Мерките за защита от радон се про-
ектират така, че елементите на отделните 
системи да са устойчиви на въздействието на 
химични и биологични корозионни влияния. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Облъчване от радон“ означава об-

лъчване с кратко живеещите продукти на 
разпадане на радона.

2. „Потенциално облъчване“ е предпола-
гаемо облъчване, което не е сигурно, че ще 
се осъществи, но което може да се получи 
в резултат на събитие или поредица от съ-
бития с вероятностен характер, без да може 
със сигурност да се потвърди.

3. „Референтно ниво“ е нивото по смисъла 
на § 1, т. 37 от ДР на Наредбата за радиаци-
онна защита.

4. „Референтно ниво на концентрация на 
радон в закрити помещения“ – Cref, Bq/m3, 
е стойността на средногодишната обемна 
концентрация на радон във въздуха в закрити 
помещения, определена съгласно Наредбата 
за радиационна защита. 

5. „Радон“ е радионуклидът Rn-222 и него-
вите кратко живеещи продукти на разпадане, 
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ако е приложимо, съгласно § 1, т. 37 от ДР 
на Наредбата за радиационна защита. 

6. „Обемна концентрация на радон“ – C, 
е отношението на активността на радон към 
обема на затворено помещение, в което радо-
нът е дисперсиран. Обемната концентрация 
на радон в закрити помещения се измерва 
в Бекерел на кубичен метър (Bq/m3) или 
Бекерел на литър (Bq/l). 

7. „Активност“ (А) е очакваният брой 
спонтанни ядрени превръщания в дадено 
количество радиоактивно вещество, които 
се осъществяват за единица време.

Активността А в даден момент от време-
то t се определя по формулата:

А(t) = |dN/dt| =  . N(t),
където: N(t) е броят на атомите на даден 

радионуклид в момента t;
 = 0,693/Т1/2 е константата на радиоак-

тивно разпадане, а Т1/2 е периодът на полу-
разпадане на съответния радионуклид.

Стойностите на периода на полуразпа-
дане (часове, дни или години) за различни 
радионуклиди са дадени в приложение № 2.

Специално наименование на единицата за 
активност в система SI: Бекерел (Bq).

Активността на дадено количество радио- 
активно вещество е 1 Bq, ако за една секун-
да се осъществява едно спонтанно ядрено 
превръщане:

1 Bq = 1 s-1. 
8. „Константа на радиоактивно разпадане 

на радона“ – =0,00756 h-1 (-) е отношението 
на средния брой разпаднати атоми радон за 
единица време към общия брой на атоми 
радон в дадена проба. 

9. „Степен на отделяне на радон“ (E) е 
плътността на дифузионния поток от радон, 
пропорционална на градиента на плътността 
съгласно закона на Фик.

E = -D.grad(C), [Bq/(m2.h)], 
където: D е коефицент на дифузия на ра-

дона (m2/h), който е числено равен на плът-
ността на дифузионния поток при градиент 
на концентрацията, равен на 1; 

C – обемна концентрация на радон (Bq/m3). 
10. „Дължина на дифузия“ е дължината 

на проникване на радон чрез дифузия в хи-
дроизолацията или почвата при дифузионен 
поток, насочен перпендикулярно на хидро-
изолационната или почвената повърхност, 
определена по формулата: 

l = (D/ )1/2 (m),
където: D е коефицентът на дифузия на 

радон (m2/h); 
 – константата на радиоактивно разпа-

дане на радон (1/h). 
11. „Измерване“ е определяне на концен-

трацията на радон във въздух по стандарти-
зирани методи със средства за измерване, 
отговарящи на Закона за измерванията. 

12. „Район с установено повишено съдър-
жание (концентрация) на радон“ е територия 

в административен район, в която концентра-
цията на радон в значителна част от сградите 
има вероятност да превиши референтното 
ниво за средногодишна обемна концентрация 
на радон в закрити помещения, определено 
с Наредбата за радиационна защита.

13. „Радонов потенциал на почва“ е па-
раметър, който отчита концентрацията на 
радон в дадена почва и условията, които 
почвата като специфична среда създава за 
пренасяне на радона в почвения газ. 

14. „Радонов индекс на строителната пло-
щадка“ е радоновият потенциал на почвата 
на дълбочина 0,80 m под повърхността на 
обикновено оригиналния, немодифициран 
терен, установен според специална регулация. 
Радоновият индекс на строителната площадка 
зависи от обемната концентрация на радон 
в почвения газ и от газовата пропускливост 
на почвата. 

15. „Газова пропускливост на почвата“ е 
параметър, характеризиращ възможността 
за разпространение на газове в почвата, в 
т.ч. на радон. Параметърът се определя чрез 
директно измерване или по експертна оценка 
на почвата въз основа на измерена обемна 
концентрация на радон в почвата или чрез 
приложение № 10. 

16. „Обемна концентрация на радон в 
почвения газ“ е обемната концентрация на 
радон във въздуха в почвата, като въздухът 
в почвата е смес от газовете, съдържащи се 
в почвата. 

17. „Хидроизолация, устойчива на про-
никване на радон“ е хидроизолация, проек-
тирана и изпълнена съгласно изискванията 
на Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за про-
ектиране, изпълнение, контрол и приемане 
на хидроизолационни системи на строежите 
(ДВ, бр. 47 от 2016 г.), която ограничава 
пренасянето на радон чрез дифузия. 

18. „Защита на хидроизолацията“ е до-
пълнителен слой, който защитава хидро-
изолацията от механични въздействия и 
увреждания, включително осигурява анти-
корозионна защита. 

19. „Контактна конструкция“ е онази част 
от ограждащата конструкция на сградата, ко-
ято е в пряк контакт с почвата под сградата. 

20. „Пропусклива контактна конструкция“ 
е конструкция, която не изпълнява услови-
ята за 3-та категория на въздухоплътност 
съгласно наредбата. 

21. „Контактен етаж“ е подземен, полу-
подземен или част от първи надземен етаж 
в контакт с почвата. Контактният етаж 
включва контактната конструкция. 

22. „Кухо пространство“ е празно прос-
транство, изградено при основите на сгра-
дата под подовата конструкция на първия 
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надземен етаж, чиято функция не е свързана 
с обитаване от хора. 

23. „Система за вентилация на почвата“ е 
система за вентилация, изградена със специ-
фичен монтаж под подовата конструкция на 
контактния етаж, която осигурява неговото 
вентилиране и при необходимост променя 
разликата в налягането между сградата и 
почвата. 

24. „Минимална кратност на въздухо- 
обмен“ е кратността на обмен на въздуха в 
почвата, в кухото пространство, във венти-
лационния слой или във вътрешността на 
сградата, с която се осигурява обемна кон-
центрация на радона в закрити помещения, 
по-ниска от референтното ниво, определено 
на национално ниво с Наредбата за ради-
ационна защита. 

25. „Нова сграда“ е всяка новоизградена 
сграда, която подлежи на въвеждане в екс-
плоатация по реда на ЗУТ. 

26. „Съществуваща сграда“ е сградата, 
която е въведена в експлоатация по законово 
установения ред и се използва по функцио-
налното си предназначение. 

27. „Обитаемо пространство“ е нетният 
обем на помещение в сграда, предназначено 
за постоянно пребиваване на хора. 

§ 2. За целите на тази наредба са използ-
вани следните означения и индекси:

C
ref
 е референтното ниво на концентрация 

на радон в закрити помещения (300 Bq/m3, 
определено в Наредбата за радиационна 
защита); 

C – обемната концентрация на радон в 
закрити помещения (Bq/m3); 

C
s
 – обемната концентрация на радон в 

почвата (Bq/m3); 
C

vv
 – обемната концентрация на радон във 

вентилационния слой (Bq/m3); 
C

к
 – обемната концентрация на радон в 

кухото пространство (Bq/m3); 
C

р
 – обемната концентрация на радон в 

контактен етаж без обитаемо пространство 
(Bq/m3);

C
b
 – обемната концентрация на радон в 

контактен етаж с обитаемо пространство 
(Bq/m3);

n – кратността на въздухообмена (h-1); 
h – височината на вентилационното ниво/

слой или кухо пространство (m); 
 – коефициентът на сигурност (-); 
 – коефициентът, изразяващ дифузион-

ните характеристики на конструкцията под 
вентилационния слой (m/h); 

A – площта, през която се пренася радон 
(m2); 

A
p
 – хоризонталната площ на контактния 

етаж в контакт с почвата (m2); 

A
s
 – площта на стените на подземен етаж 

в контакт с почвата (m2); 
E – степента на отделяне/проникване на 

радон (еманация) [Bq/(m2.h)]; 
E

ref
 – максималната степен на отделяне 

на радон [Bq/(m2.h)]; 
J
 
– дебитът на отделяне на радон (Bq/h); 

V – обемът на пространство от сградата 
(m3); 

Q
ie
 – дебитът на въздушния поток, доста-

вен до или отнет от пространство в сградата 
(m3/h); 

D – коефициентът на дифузия на радона в 
изолацията/изолационния слой (m2/h); 

l – дължината на дифузия на радон в хи-
дроизолация или почва (m); 

d – дебелината на хидроизолация (m); 
 – константата на радиоактивно разпа-

дане на радона – 0,00756 h-1. 
Забележка. Означенията и индексите, които 

не са цитирани в § 2, са съгласно съответните 
формули, в които са употребени.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 3. До определянето на районите с кон-
центрация на радон въз основа на нацио-
нална база данни от измервания радоновият 
индекс на строителната площадка за нови 
сгради и обемната концентрация на радон 
в закрити помещения в съществуващи сгра-
ди се определя съгласно БДС ISO 11665-11 
„Измерване на радиоактивност в околната 
среда. Въздух: радон 222. Част 11: Метод за 
изпитване наличието на почвен газ с вземане 
на проби в дълбочина“.

§ 4. (1) Наредбата се прилага за инвес-
тиционни проекти, за които производството 
по одобряване на инвестиционен проект и 
производството по издаване на разрешение 
за строеж започва след влизането є в сила.

(2) За започнато производство по одобря-
ване на инвестиционен проект и издаване 
на разрешение за строеж се счита датата 
на внасяне на инвестиционния проект за 
одобряване от компетентния орган. За започ-
нато производство се счита и наличието на 
съгласуван идеен инвестиционен проект от 
съответния орган, компетентен за неговото 
одобряване.

(3) Наредбата не се прилага за сгради, за 
които производството по въвеждането им в 
експлоатация е започнало преди влизането 
є в сила. За започнато производство по 
въвеждане в експлоатация се счита датата 
на внасяне на искане пред компетентния 
орган съгласно Закона за устройство на 
територията.
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(4) Наредбата не се прилага за сгради, 
които са в процес на изпълнение на СМР 
по издадено разрешение за строеж преди 
влизането є в сила. 

§ 5. Тази наредба се издава на основание 
§ 18, ал. 1 от заключителните разпоредби 
на Закона за устройство на територията във 
връзка с чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

§ 6. Наредбата влиза в сила три месеца 
след обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Петя Аврамова

Приложение № 1 
към чл. 15, т. 1

Методика за проектиране и изпълнение на 
контактната конструкция на сграда за защита 

от проникване на радон

1. Конструкциите в контактната зона се 
проектират от издръжлив, с достатъчна якост 
некрехък материал, създаващ подходяща основа 
за хидроизолация, устойчива на проникване на 
радон, в който могат да се изпълнят уплътнени 
отвори за сградни инсталации.

2. Равнинността на основата трябва да се 
съобрази с вида на използваната хидроизолация. 
Ако равнинността не може да бъде постигната 
с бетоновата основа, повърхността се изравнява 
с покритие от фина замазка с дебелина от 10 
до 25 mm. Ъглите и ръбовете се коригират в 
зависимост от вида на използваната изолация.

3. Контактните конструкции се проектират 
и изпълняват така, че да се ограничи конвекти-
вен въздушен поток от почвата. Контактните 
конструкции не трябва да имат отвори, които 
преминават през цялата дебелина на конструк-
цията, както и неуплътнени фуги.

4. Когато не се изисква изменение на кон-
тактните конструкции за постигане на по-високи 
категории за въздухоплътност в съществуващи 
сгради, не е необходимо съществуващите кон-
струкции да отговарят на изискванията в т. 1 
и 3. В случаите, когато е необходимо такова 
изменение и ремонтът на контактната конструк-
ция е икономически нецелесъобразен (напри-
мер дървени подове върху легло от клинкер, 
силно повредени плочи, поставени върху легло 
от чакъл-пясък, ронливи и силно натрошени 
бетонни плочи), конструкцията трябва да бъде 
отстранена и заменена с нова, която отговаря 
на изискванията, посочени в т. 1 и 2. 

5. Всички пукнатини в контактните кон-
струкции трябва да бъдат поправени, преди да 
се положи хидроизолацията, устойчива на про-
никване на радон. Уплътняването се извършва 
след отстраняване на причините за появяване 
на пукнатините. Преди уплътняване пукнати-
ната трябва да бъде разширена, почистена (за 
предпочитане със сгъстен въздух) и попълнена 
с подходящо лепило.

6. Строителни елементи, керамични и бе-
тонови кухи тела с вертикално ориентирани 

отвори могат да бъдат използвани за стени на 
подземни етажи, стени при цокъла на сградата 
и стени на кухи пространства, ако тези отвори 
са прекъснати на ниво таван над всеки подземен 
етаж или на нивото на пода на първия етаж.

7. Бетонът за настилки се изпълнява с ми-
нимална дебелина от 100 mm, с армировъчна 
мрежа 200 mm/200 mm. Допуска се бетонoвата 
настилка да се изпълни с фибри.

8. Бетонът за настилки се свързва с ивичните 
фундаменти или фундаментите под колони по 
един от следните начини:

а) когато бетоновата настилка завършва в 
основата в точката на свързване на бетона за 
настилки с фундамента, се изпълнява улей, 
който се запълва с гъвкав уплътнител; техно-
логията на свързване трябва да бъде избрана 
в зависимост от вида на гъвкавия уплътнител;

б) когато бетоновата настилка е над основите, 
тя се армира в зоната на контакт с основата с 
горна и долна армировка;

в) когато сградата се фундира върху тънка 
бетонова плоча, служеща и за настилка, под 
носещите стени се изпълняват ивични основи.

9. При ивични основи, по-високи от 400 mm, 
изградени под вътрешните преградни стени, се 
препоръчва да се изпълнят отвори в основите с 
диаметър 50 до 110 mm на разстояние 2 до 3 m. 
Отворите се разполагат възможно най-близо до 
бетоновата настилка. 

Приложение № 2 
към чл. 15, т. 2, чл. 19, т. 1, чл. 40, ал. 2

Методика за проектиране и изпълнение на хид- 
роизолация, устойчива на проникване на радон

1. Хидроизолация, устойчива на проникване 
на радон (хидроизолацията), се проектира така, 
че да отговаря на изискванията на Наредба 
№ РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпъл-
нение, контрол и приемане на хидроизолации 
и хидроизолационни системи на строежите 
(ДВ, бр. 47 от 2016 г.) (Наредба № РД-02-20-2 
от 2016 г.) и да е устойчива на хидрофизични, 
механични и корозионни напрежения. 

2. Хидроизолацията се проектира и изпъл-
нява така, че да формира цялостен и непре-
къснат изолационен слой по цялата площ на 
контактната зона. Целостта се постига чрез 
изпълнението на уплътнени фуги и уплътнени 
отвори за сградни инсталации, за които се раз-
работват детайли на проектно решение така, 
че да се осигури газоплътност и водоплътност 
при експлоатацията. Не се допуска фугиране с 
полимерни мембрани със самозалепващи ленти. 

3. Новата хоризонтална хидроизолация на 
контактния етаж, поставена между стените в 
помещенията на съществуваща сграда, трябва 
да бъде плътно свързана със съществуващата 
изолация в контактната зона „подстени“. Когато 
в контактната зона „подстени“ хидроизолацията 
не е изпълнена във фуга под стените или ако 
съществуващата хидроизолация е нарушена, 
проникването на радон през стените и фугите 
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между пода и стените се ограничава по един 
от следните начини:

a) в контактната зона „подстени“ подовата 
хидроизолация се изпълнява в срязана фуга под 
стената; фугата се запълва след полагането на 
хидроизолацията; хидроизолацията под стената 
се свързва плътно с хидроизолацията на пода;

б) в контактната зона „подстени“ от цимен-
това смес се изпълнява заоблен откос (холкер) 
с катет най-малко 100 mm; подовата хидро- 
изолация се задига плътно по него до стената; 
стените се обработват със запечатващ разтвор 
за уплътняване на порите;

в) поставят се вентилационни дренажни 
тръби по периметъра на съществуващите стени 
до дренажния слой под бетона за настилки; в 
контактната зона „подстени“ от циментова смес 
се изпълнява заоблен откос (холкер) с катет 
най-малко 100 mm; подовата хидроизолация се 
задига плътно по него до стената над нивото 
на завършен под;

г) поставя се вентилационен слой в подова-
та конструкция под хидроизолацията; в кон-
тактната зона „подстени“ от циментова смес 
се изпълнява заоблен откос (холкер) с катет 
най-малко 100 mm; подовата хидроизолация се 
задига плътно по него до стената над нивото 
на завършен под.

4. Плътното свързване на хидроизолацията 
към стените, без да се приложи някой от начи-
ните по т. 3, може да бъде много неефективно и 
не се препоръчва особено при стени, изпълнени 
от строителни продукти с големи пори (като 
каменна зидария и отломки зидария или стени, 
направени от блокове с вертикални отвори). 
Ефективността на хидроизолацията в такива 
случаи е значително намалена с пренасянето 
на радон през стените и фугите между пода и 
стените. 

5. Непрекъснатостта и целостта на хидро- 
изолацията, устойчива на проникване на радон, 
се контролират, инспектират и приемат съглас-
но Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. Начините 
за приемането и измерването на завършените 
хидроизолации се описват в инвестиционния 
проект. 

6. Изискванията към основата за изпълнение 
на хидроизолацията, устойчива на проникване 

на радон, са съгласно изискванията на Наредба 
№ РД-02-20-2 от 2016 г. и специфичните изис-
квания на производителя на хидроизолацията. 

7. Общата минимална дебелина на хидро- 
изолацията, устойчива на проникване на радон, 
се определя по формулата:

, (2.1)

където:
d

min
 e общата минимална дебелина на хи-

дроизолацията, устойчива на проникване на 
радон (m);

l – дълбочината на проникване на радон в 
хидроизолацията чрез дифузия (m);

 – коефициентът на сигурност (-);
 – константата на радиоактивно разпадане 

на радон (h-1) (  = 0,00756 h-1);
C

s
 – обемната концентрация на радон в поч-

вата (Bq/m3);
Emax – максималната степен на отделяне на 

радон от повърхността на хидроизолация, устой-
чива на проникване на радон, с обща дебелина 
d (m) (Bq/m2.h);

arcsinh – хиперболичната функция (хипербо-
личен аркуссинус).

8. Дълбочината на проникване на радон в 
хидроизолацията чрез дифузия – l, m, се опре-
деля по формулата:

, (2.2)

където: 
D е коефициентът на дифузия на радон в 

хидроизолационния слой (m2/h). 
Коефициентът на дифузия на радон в хидро-

изолационния слой се избира от декларацията 
за експлоатационни показатели на строителния 
продукт или от техническата спецификация на 
производителя. 

9. Коефициентът на сигурност  е безразмерна 
величина, която:

а) за вертикална контактна конструкция в 
пропусклива почва или насип, запълнен с про-
пусклив материал, е със стойност  = 1; 

б) за случаи извън този по точка „а“ стой-
ността на  се определя съгласно таблица 1. 

Таблица 1

Коефициент на сигурност 

Газова 
пропускливост на 

почвата

При хидроизолация, 
устойчива на проникване 

на радон 

При хидроизолация, устойчива на проникване 
на радон, в комбинация с вентилационен слой 
или в комбинация със система за вентилиране 

на почвата

без система за вентилация с механична вен-
тилация

с естествена вентилация

Ниска 2,1 1,0 1,5

Средна 3,0 1,0 2,0

Висока 7,0 1,0 4,0
10. Максималната степен на отделяне на радон от повърхността на най-горния слой хидроизола-

ция в общата дебелина на хидроизолацията, устойчива на проникване на радон – Emax, се определя 
по формулата:
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, (2.3)

където:
E

max
 е максималната степен на отделяне на ра-

дон от повърхността на хидроизолация, устойчива 
на проникване на радон, с обща дебелина d (m) 
(Bq/m2.h);

V
k
 – нетният обем на контактния етаж, m3; 

n – кратността на въздухообмена в контактния 
етаж (h-1); 

A
k
 – хоризонталната площ на контактния етаж 

в контакт с почвата, m2; 
A

s
 – площта на сутеренните стени на контакт-

ния етаж в контакт с почвата (m2); 
С

d
 – обемната концентрация на радон, про-

никнал чрез дифузия в хидроизолация, устойчива 
на проникване на радон, с обща дебелина d (m). 
За целите на изчисляване на Emax се приема, че 
тази концентрация е 10 % от референтното ниво 
Cref (Bq/m3): 

С
d
 = 0,10. Cref, (Bq/m3),  (2.4)

където:
Cref (Bq/m3) е референтното ниво на средно-

годишната обемна концентрация на радон във 
въздуха в закрити помещения, определено в На-
редбата за радиационна защита.

11. За правилното определяне на дебелината 
на хидроизолацията, устойчива на проникване на 
радон, d (m) се извършва проверка чрез изпълне-
ние на проверочното условие: 

E < E
max

,  (Bq/m2.h), (2.5) 
където:
Е е степента на отделяне на радон от повърх-

ността на хидроизолация, устойчива на проник-
ване на радон, с обща минимална дебелина d

min
 

(m) (Bq/m2.h);
E

max
 – максималната степен на отделяне на ра-

дон от повърхността на хидроизолация, устойчива 
на проникване на радон, с обща минимална дебе-
лина d

min 
(m) (Bq/m2.h), определена по формула (3);

12. Степента на отделяне на радон от повърх-
ността на хидроизолация, устойчива на проникване 
на радон, с обща минимална дебелина d

min
 (m) се 

определя по формулата:

, (2.6)

където:
E e степента на отделяне на радон от повърхност-

та на хидроизолация, устойчива на проникване на 
радон, с обща минимална дебелина d

min
 (m) (Bq/m2.h)

 – коефициентът на сигурност (-);
l – дълбочината на проникване на радон в 

хидроизолацията, устойчива на радон, чрез ди-
фузия (m);

 – константата на радиоактивно разпадане на 
радон (h-1) (  = 0,00756 h-1);

C
s
 – обемната концентрация на радон в поч-

вата (kBq/m3);
d

min
 – общата минимална дебелина на хидро-

изолацията, устойчива на проникване на радон (m);
sinh – хиперболичната функция (хиперболичен 

синус).
13. Когато общата дебелина на хидроизолацията 

d (m), устойчива на проникване на радон, не може 

да се постигне с един хидроизолационен слой 
за изпълнение на условието по т. 10, се допуска 
необходимата минимална дебелина d

min
 (m) да се 

постигне от няколко отделни слоя хидроизолация 
с различна дебелина и с близки по стойности 
коефициенти на дифузия. В този случай броят на 
хидроизолационните слоеве, видът и дебелината 
на всеки един от тях се проектират и изпълняват 
така, че да е изпълнено условието:

, (2.7) 

където:
Е

i
 e степента на отделяне на радон от повърх-

ността на i-тия конкретен слой хидроизолация, 
включен в общата дебелина на хидроизолацията;

E
max

 – максималната степен на отделяне на 
радон от повърхността на хидроизолация, устой-
чива на проникване на радон, с обща минимална 
дебелина d

min
 (m) (Bq/m2.h), определена по фор-

мула (2.3);
 A

i 
– сумата от площите на „n“ броя отделни 

хидроизолационни слоеве, включени в общата 
дебелина на хидроизолацията, устойчива на про-
никване на радон (m2); 

(E
i
.A

i
) – сумата от произведението на отделните 

„n“ броя хидроизолационни слоеве и съответства-
щата им степен на отделяне на радон E

i
 (Bq/h) 

при i = 1 ÷ n.
14. В случай че условието E < E

max
 не може да 

бъде изпълнено само с определена дебелина на 
хидроизолация, устойчива на проникване на радон, 
се допуска подход за намаляване на коефициента 
на сигурност чрез проектиране и изграждане 
на система за вентилация на почвата в съответ-
ствие с приложение № 3 или чрез допълване на 
контактната конструкция с вентилационен слой 
в съответствие с приложение № 4. 

15. Хоризонталната хидроизолация, устойчива 
на проникване на радон, се защитава от повреди 
преди полагане на следващите подови слоеве чрез 
покриване с предпазен геотекстил, с пластмасови 
панели, с бетонен слой или по друг подходящ начин.

16. Вертикалната хидроизолация, устойчива на 
проникване на радон, се защитава от механични 
повреди по време на обратния насип чрез подпорна 
стена или с помощта на защитен геотекстил, за-
щитни панели, пластмасови мембрани, гофрирани 
платна или пластмасови мембрани с вдлъбнатини, 
които дават възможност за извеждане на радона. 

17.  В местата на работни фуги хидроизолацията 
трябва да бъде защитена срещу експлоатационни 
влияния чрез използване на временни защити 
или конструкция.

18. Не се допуска използването на пластмасови 
гофрирани мембрани за изпълнение на хидроизо-
лация, устойчива на проникване на радон, както 
и не се допуска използването на битумни мем-
брани с метални вложки като единствен продукт 
за изпълнение на хидроизолация, устойчива на 
проникване на радон.

19. Въздушните прослойки между топлинната 
изолация, изпълнена по периметъра на основите 
на сградата, се прекъсват съгласно фиг. 2.1.
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Фиг. 2.1. Прекъсване на въздушните прослойки между топлинната изолация 
по периметъра и основите на сграда

да се изпълни от следните материали: пласт-
маса, бетон или добре изпечени плътни тухли, 
иззидани с разместени вертикални фуги без хо-
росан; смукателната вентилация задължително 
се проектира механична;

г) чрез радонов кладенец за изпускане на 
радон, представляващ сухата част на кладенец, 
разположен или директно под сградата, или близо 
до сградата, който има пропусклива конструк-
ция, позволяваща да бъде извлечен въздухът от 
прилежащата почва; това решение е относително 
рядко приложимо; смукателната вентилация 
задължително се проектира механична.

2. Технически изисквания към системите за 
вентилация на почвата:

2.1. Системите за вентилация на почвата под 
сгради се проектират, както следва:

а) като смукателна вентилационна инстала-
ция за извличане на газ радон и отвеждането 
му в околната среда; 

б) като смукателна вентилационна инстала-
ция за извличане на газ радон и отвеждането 
му в околната среда, като изсмуканият въздух 
се компенсира с подаване на пресен въздух в 
почвата.

Системите по т. 2.1, букви „а“ и „б“ могат да 
бъдат изпълнени както посредством естествена 
смукателна вентилация, така и посредством 
механична смукателна или общообменна вен-
тилация.

2.2. Изисквания към отделните елементи на 
смукателната инсталация:

2.2.1. Изисквания към отделните елементи 
на смукателната инсталация на нови сгради: 

а) смукателният въздуховод и шахтата за 
изпускане на радон под нова сграда се проек-
тират в единен непрекъснат дренажен слой с 
минимална дебелина от 150 mm, изпълнен от 
чакъл (естествен или изкуствен) обикновено с 
фракция от 16/32; основата на дренажния слой 
се изпълнява с наклон към дренажната шахта; 
дренажният слой трябва да бъде осигурен про-
тив наводняване за ефективно функциониране 
на системата за вентилация; за отвеждане на 

Приложение № 3 
към чл. 15, т. 3, чл. 31, ал. 2, т. 1, 

чл. 39, ал. 1, т. 2 

Методика за проектиране и изпълнение на 
системи за вентилация на почвата под сгради 

за защита от проникване на радон 

1. Общи положения
Системите за вентилация на почвата са 

предназначени да осигуряват въздухообмен 
между почвата и околната среда. Системите 
за вентилация на почвата се проектират така, 
че да се създаде подналягане в почвения слой 
под сградата. 

Приложими са 4 варианта на системи за 
вентилация:

а) чрез вертикален смукателен въздуховод, 
който е свързан към въздуховоди в дренажен 
слой на почвата или към въздуховоди, положени 
в канали на съществуващи подове; въздуховодът 
изхвърля въздуха над покрива на сградата; когато 
това е невъзможно, въздуховодът се монтира 
на фасада на сградата и изхвърля въздуха на 
безопасно място, далече от отвори на фасадата; 
въздуховодите в дренажния слой или в каналите 
на подовата плоча представляват перфорирани 
тръби от пластмаса, керамика, цимент (фиг. 3.2);

б) чрез радонов сондаж, представляващ 
сондажен отвор в съществуващ под, в който 
е поставен перфориран въздуховод (фиг. 3.1.); 
перфорираният въздуховод може да се изпъл-
ни от следните продукти и материали: твърди 
пластмасови тръби, метални тръби с пластмасова 
облицовка или тръби от неръждаема стомана; 
радоновият сондаж се прилага, когато има тех-
ническа възможност да се изпълни като изкоп 
в контактната повърхност на сградата или от 
външната є страна; 

в) чрез радонова шахта, представляваща 
свободно въздушно пространство с обем от 
най-малко 10 dm3, предназначена за събиране на 
радон (фиг. 3.3); радоновата шахта се разполага 
под подовата конструкция на всяко помещение 
в контактния етаж на сградата; шахтата може 
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конденза се предвиждат тръби в дренажния 
слой, които се изпълняват с наклон 1 % към 
дренажната шахта;

б) при изпълнение на бетонови строителни 
и монтажни работи повърхността на дренаж-
ния слой се защитава от проникване на бетон 
посредством геотекстил, изолационна хартия 
или друг подходящ строителен продукт; 

в) смукателни въздуховоди се поставят във 
всяка зона, ограничена от ивични фундаменти; 
разстоянието между успоредно поставените 
въздуховоди е от 2 m до 4 m; 

г) при естествена смукателна вентилация 
диаметърът на въздуховодите, положени в поч-
вата, e от 80 mm до 100 mm, а при механична 
смукателна вентилация – от 50 mm до 70 mm; 

д) диаметърът на вентилационния сондаж е 
между 50 mm и 70 mm за механична вентилация 
и 100 mm при естествена вентилация; механич-
ната смукателна вентилация на газа в почвата 
чрез сондаж се допуска само ако подовете са 
поне от 3-та категория на въздухоплътност и 
при условие, че повърхностният слой на почвата 
е с висока газопропускливост;

е) радоновите сондажи се обединяват в 
колектор; колекторните сондажи и техните 
дължини се проектират така, че поне един или 
два сондажа се намират под всяко обитаемо 
пространство в зависимост от неговия размер, 
като на всеки метър дължина на сондажа се 
определя следната площ: 

– до 5 m2 в случай, че подът не е въздухоплъ-
тен и почвата е с висока газова пропускливост; 

– от 5 до 10 m2 в случай, че подът или не 
е въздухоплътен и почвата е със средна газо-
пропускливост, или подът е най-малко от 3-та 
категория на въздухоплътност и почвата е със 
средна газова пропускливост; 

– от 10 до 15 m2 в случай, че подът е поне от 
3-та категория на въздухоплътност и почвата е 
с ниска газова пропускливост; 

ж) радоновите шахти се разполагат във всяка 
зона, ограничена от ивичните фундаменти; те 
трябва да се намират в дренажния слой в цен-
търа на всяка зона, така че почвеният газ да 
може да преминава през цялата им ефективна 
повърхност; една шахта обхваща подова площ 
от 50 m2; шахтата не се поставя в почва с ниска 
газопропускливост; почвеният газ от шахтата 
се отвежда посредством смукателен вентилатор 
за ниско налягане.

2.2.2. Изисквания при проектиране на сму-
кателна вентилация на съществуващи сгради: 

При съществуващи сгради могат да се прила-
гат всички изисквания, валидни за нови сгради, 
доколкото са приложими в конкретния случай. 
Допълнително се препоръчва:

а) поставянето на смукателен въздуховод 
по периметъра на помещението, така че да се 
получи възможно най-голямо подналягане под 
мястото на връзката между пода и стената; сму-
кателният въздуховод се поставя в канали под 
съществуващите подове, на най-малко 150 mm 
под дъното на пода и с широчина най-малко 
300 mm на канала; въздуховодът в канала се 
покрива с чакъл; 

б) монтирането на радонови шахти под 
съществуващи сгради е подходящо само ко-
гато съществуващият под е от най-малко 3-та 
категория на въздухоплътност и почвата е с 
висока степен на газопропускливост; когато 
при съществуващи сгради не може да се осъ-
ществи частично разрушаване на пода, шахтата 
трябва да се разположи в близост до ивичния 
фундамент; тогава следва да се отчита по-ниска 
ефективност и възможност за замръзване на 
земната основа под фундаментите; 

в) съществуващ воден кладенец може да се 
използва като радонов кладенец за извличане 
на газ от почвата при еднофамилни жилищни 
сгради при следните условия:

– кладенецът е разположен директно в сграда-
та или на не повече от 3 m от нея и почвата е с 
висока или средна степен на газопропускливост;

– конструкцията на кладенеца в контакт с 
почвата е гаозпропусклива; 

– водното ниво в кладенеца е най-малко 
0,5 m под нивото на пода на сградата през 
цялата година. 

3. Допуска се да се комбинират различни 
вентилационни системи за една сграда. Изборът 
зависи от газовата пропускливост на почвата, 
въздухоплътността на подовата конструкция, 
основите на сградата. Във всеки конкретен 
случай се взема под внимание опасността от 
замръзване на земната основа. 

4. Когато не е възможно да се вентилира 
всяко самостоятелно пространство под подовата 
конструкция, заобиколено от ивични фунда-
менти, се препоръчва да се свържат отделните 
пространства с въздуховоди, пресичайки ивич-
ните фундаменти под вътрешните стени, както е 
посочено в приложение № 1, т. 9. Разстоянието 
между вентилационните отвори при същест-
вуващи сгради е по преценка на проектанта. 

5. Естествената вентилация на почвата се 
проектира, като се отчита въздействието на 
вятъра, газопропускливостта на почвата и 
температурният градиент. Естествената сму-
кателна вентилация осигурява между 3 Ра и 
5 Ра подналягане в почвата под контактната 
повърхност. Вертикален въздуховод с диаметър 
минимум 200 mm, завършващ с дефлектор, 
защитава площ около 50 m2. Не се препоръчва 
смукателна вентилация само по периферните 
стени на сградата.

6. В случаите, когато не е възможно да се 
изпълни естествена смукателна вентилация, 
трябва да се проектира механична смукателна 
вентилация за извличане на почвения въздух. 
Всяка естествена смукателна вентилация трябва 
да дава възможност за допълнително монти-
ране на смукателен вентилатор за повишаване 
на ефективността на системата. Смукателният 
вентилаторът се разполага в най-високата точка 
на въздуховода. Когато е необходимо, се мон-
тира и шумозаглушител. Контактна повърхност 
с площ 100 – 120 m2 се защитава посредством 
вентилатор, ниско налягане, с дебит на въздуха 
200 – 250 m3/h.

7.  Напорът на смукателния вентилатор се 
избира в зависимост от линейните и местните 
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съпротивления на въздуховодната мрежа и 
загубата на налягане в почвата. Смукателният 
вентилатор се избира и като се отчитат факто-
рите влажност и запрашеност на въздуха. Пре-
поръчително е вентилаторът да е с регулиране 
на оборотите.

8. За въздуховоди се използват пластмасови 
тръби от поливинилхлорид (PVC), полиетилен 
(PE) или полипропилен (PP) с кръгло или 
правоъгълно сечение. Съединенията на възду-
ховодите, преминаващи през вътрешността на 
сградата, се изпълняват уплътнени. Смукател-
ните въздуховоди се полагат с наклон, така че 
кондензът да изтича обратно към почвата или 
се предвижда дренажна шахта в най-ниската 
точка (например шахта за събиране на вода 
или връзка към канализационната система). 

9. Диаметърът на смукателния въздуховод 
се оразмерява в зависимост от дебита на транс-
портирания въздух. За механична смукателна 
вентилация са достатъчни диаметри от 80 mm 
до 125 mm. За естествена смукателна вентила-
ция се избират диаметри от 150 mm до 200 mm. 
Въздуховодите се проектират с минимален 
брой колена и хоризонтални участъци. Не се 
допуска използването въздухопропускащи шах-
ти или димоотводи. В сгради с голяма площ 
се проектират няколко отделни смукателни 
вентилационни инсталации. При по-големи 
инсталации на отделните клонове се поставят 
регулиращи клапи. 

10. Отворите за засмукване на пресен въз-
дух и отворите за изхвърляне на отработения 
въздух се проектират по правилата за раз-
полагане и за осигуряване на минималните 
препоръчителни разстояния съгласно БДС EN 
13779 от приложение № 28 на Наредба № 15 
от 2005 г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енергия 
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.). 

11. При механично вентилиране на почве-
ния въздух не се препоръчва вентилационните 
отвори, които служат за осигуряване на приток 
на външен въздух към нивото под подовата 
конструкция, да се разполагат по периметъра 
или по сутеренните стени. Това допринася за 
значително охлаждане на пода и загуба на на-
лягане. При естествена смукателна вентилация 
в изключителни случаи тези вентилационни 
отвори могат да се предвидят само когато удо-
влетворяват следните условия:

а) отворите са разположени възможно най-
отдалечено от местата на засмукване на въздух; 

б) местоположението на вентилационните 
отвори е такова, че не води до създаването на 
надналягане в нивото под подовата конструкция;

в) площта на вентилационните отвори за 
пресен въздух е по-малка от площта на смука-
телните отвори;

г) вентилационните отвори са защитени с 
решетка срещу котки, птици и гризачи;

д) засмуканият въздух се изхвърля над 
покрива на сградата посредством вертикален 
въздуховод;

е) изискванията за топлинна защита са из-
пълнени. 

12. При подаване на въздух от вътрешността 
на сградата към нивото под подовата конструк-
ция се предвиждат възвратни клапи с цел да не 
постъпва въздух от почвата към вътрешността 
на сградата. Този случай е възможен, когато в 
сградата функционира нагнетателна вентила-
ция, която поддържа надналягане в обитаемите 
помещения.

13. При механична смукателна вентилация 
е необходимо да се намалят отрицателните 
ефекти, като охлаждане на пода и основите, 
изсушаване на подпочвения слой, увеличаване 
кратността на въздухообмен. Това се постига с 
периодична работа на вентилатора. 

14. Механична смукателна вентилация на 
почвата се проектира така, че да не нарушава 
горивния процес на котли или да не предизвиква 
задименост на помещенията, където пребивават 
хора, както и вредно въздействие върху тяхното 
здраве. Когато е необходимо, въздухът за горене 
се доставя с въздуховод до котела. При възник-
ване на вероятност от поява на експлозивно 
опасни газове в почвата се препоръчва избор 
на друга вентилационна система.

15. Хоризонталната контактна конструкция 
над вентилируемия слой се изпълнява, както 
следва:

а) от 3-та категория на въздухоплътност – за 
системи за механична смукателна вентилация на 
почвата, инсталирани в съществуващи сгради, 
с изключение на случаите, посочени в чл. 38, 
ал. 2, т. 3; 

б) от 1-ва категория на въздухоплътност – във 
всички случаи извън тези, обхванати от буква 
„а“, когато хидроизолацията, устойчива на про-
никване на радон, е проектирана в съответствие 
с приложение № 2, като се използват по-ниски 
стойности на коефициента на сигурност  в 
зависимост от вида на вентилацията. 

Фиг. 3.1. Пренасяне на радон във външните стени 
чрез мрежа от перфорирани тръби, поставени в 
дренажното ниво, и недопускане на проникване 

на радон през топлинна изолация
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Фиг. 3.2. Понижаване на налягането чрез 
системи с перфорирани тръби

Фиг. 3.3. Сглобяеми радонови шахти

Приложение № 4 
към чл. 15, т. 4 

Методика за проектиране и изпълнение на сис-
теми за вентилация на контактната конструкция 
на сгради за защита от проникване на радон

Системи за вентилация на контактната 
конструкция се проектират при спазване на 
следните правила:

1. Начини за вентилация на земния слой 
под контактната повърхност:

1.1. Естествена смукателна вентилация с 
въздуховоди и дефлектор и приток на въздух се 
осигурява със или без въздуховоди през почвата, 
в зависимост от нейната газова пропускливост.

1.2. Механична смукателна вентилация с 
въздуховоди и вентилатор, като: 

а) приток на въздух се осигурява със или 
без въздуховоди през почвата, в зависимост от 
нейната газова пропускливост;

б) приток на въздух се осигурява с вен-
тилатор и въздуховоди от вътрешността на 
сградата, снабдени с възвратни клапи; в този 
случай се предприемат мерки за осигуряване 
на надналягане в сградата.

2. В земния слой под контактната конструк-
ция се поддържа подналягане в сравнение с 
налягането на въздуха в помещенията. 

3. По цялата площ на контактната конструк-
ция се изпълнява вентилационен слой, който 
позволява свободна циркулация на въздуха. 

4. Вентилационният слой се проектира така, 
че да не позволява образуването на конденз. 

При поява на конденз се предприемат мерки 
за неговото събиране и отвеждане. 

5. Изисквания към естествената смукателна 
вентилация:

5.1. При естествена смукателна вентилация 
вентилационните отвори в стените по периме-
търа на сградата могат да бъдат използвани по 
изключение, но само ако са изпълнени следните 
условия:

а) отворите са разположени, колкото е въз-
можно по-далеч от вертикалните въздуховоди;

б) разположението и конструкцията на вен-
тилационните отвори е такава, че налягането, 
създадено от вятъра, не води до свръхналягане 
във вентилационния слой в близост до венти-
лационните отвори;

в) общото напречно сечение на вентилацион-
ните отвори е по-малко от площта на отворите, 
отвеждащи въздуха от вентилационния слой; 

г) вентилационните отвори да са защитени 
с вентилационна решетка от птици, котки и 
гризачи.

6. Изисквания към механичната смукателна 
вентилация

6.1. Механична смукателна вентилация се 
проектира, когато е приложимо някое от след-
ните условия:

а) ефективната височина на вентилацион-
ния слой е по-малка от 20 mm и има площ, 
по-голяма от 8 m2;

б) ефективната височина на вентилационния 
слой е от 20 mm и 50 mm и има площ, по-го-
ляма от 30 m2;

в) не е възможно чрез естествена вентилация 
да се постигне вентилиране на цялата площ на 
вентилационния слой. 

6.2. При механична вентилация не се пре-
поръчва да има отвори по периметъра на суте-
ренните стени, които да служат за снабдяване 
с външен въздух на вентилационния слой. Това 
може да предизвика значително охлаждане на 
конструкцията на сградата и загуба на налягане.

7. Когато не е възможно инсталацията да 
се реализира посредством въздуховодна мрежа 
през вътрешността на сградата, се проектира 
механична смукателна вентилация с отвежда-
не на въздуха на външна стена по периметъра 
на сградата или в непосредствена близост до 
сградата, в рамките на имота, по такъв начин, 
че да се предотврати обратно връщане на отра-
ботения въздух от почвата към вътрешността 
на сградата.

8. За създаване на вентилационни слоеве 
се използват пластмасови мембрани с вдлъб-
натини при отчитане на техните механични 
характеристики. 

9. Кратността на въздухообмена в i-тото 
помещение се изчислява:

,  (4.1)

където:
V

i
 е обемът на въздуха в помещението (m3); 

Q
ie
 – дебитът на въздушния поток (m3/h). 
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Дебитът на въздушния поток Q
ie
 или кратност-

та на въздухообмена n се отчитат от инвестици-
онния проект по част „Отопление, вентилация и 
климатизация“ (ОВК) или по приложение № 9, 
а когато няма данни, се отчита от таблица 10.5 
от Методиката за изчисляване на отоплителен 
товар на сгради към чл. 198 от Наредба № 15 
от 2005 г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енергия 
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).

10. При нови сгради проектирането на венти-
лационен слой в комбинация с хидроизолация, 
устойчива на проникване на радон, се извършва 
в зависимост от взаимното положение на вен-
тилационния слой и хидроизолацията.

11. Вентилационният слой за нови сгради, 
който е част от контактната конструкция от 
следния вид: основи, конструкция на сграда 
от 3-та категория на въздухоплътност, венти-
лационен слой, хидроизолация, устойчива на 
проникване на радон, вътрешни довършителни 
работи, се проектира, както следва:

а) в съответствие с т. 1 до 10 се проектира 
система за смукателна вентилация на венти-
лационния слой със съответна кратност на 
въздухообмена;

б) обемната концентрация на радон във 
вентилационния слой в i-тото помещение C

vv,i
, 

съответстваща на проектната кратност на въз-
духообмен, се изчислява: 

, (4.2)

където:
n

vv, i е кратността на въздухообмена във венти-
лационния слой (h-1); препоръчителна стойност 
n

vv,i = 6 h-1; 
C

vv,i
 – обемната концентрация на радон във 

вентилационния слой в i-тото помещение;
 – коефициентът на сигурност на хидро-

изолацията, устойчива на проникване на радон, 
съгласно приложение № 2 (-);

C
s
 – обемната концентрация на радон в поч-

вата, използвана за определяне на радоновия 
индекс на строителната площадка (Bq/m3);

h
vv, i – височината на вентилационния слой/

ниво (m); 
 – коефициентът, който изразява дифузи-

онните характеристики на конструкцията под 
вентилационния слой; когато няма други данни, 
се приема  = 0,002 m3/h; 

в) видът на хидроизолацията, устойчива на 
проникване на радон, се проектира в съот-
ветствие с приложение № 2, като в уравнения 
(1) и (6) от приложение № 2 показателят C

s
 

се заменя с C
vv
 и коефициентът  се отчита 

от таблица 1 на приложение № 2 с намалена 
стойност в зависимост от това, дали методът 
на вентилация е принудителен, или естествен. 
Хидроизолацията, устойчива на проникване 
на радон, и отворите за сградни инсталации 
се изпълняват съгласно изискванията от при-
ложение № 2 и приложение № 8;

г) препоръчва се промяна на кратността във 
вентилационния слой в случай, че при правилно 
оразмерена хидроизолация контролно измерване 
(препоръчително) установи по-висока обемна 
концентрация на радон във вентилационния 
слой от изчислената по методиката. 

12. Вентилационният слой за нови сгради, 
който е част от следния вид контактна кон-
струкция: основи и конструкция на сграда 
от 1-ва и 2-ра категория на въздухоплътност, 
вентилационен слой и конструкция на сграда 
от 3-та категория на въздухоплътност и въ-
трешни довършителни работи, се проектира, 
както следва: 

а) степента на отделяне на радон от по-
върхността на конструкции от 1-ва или 2-ра 
категория на въздухоплътност се изчислява в 
съответствие с приложение № 2; 

б) системата за смукателна вентилация и 
кратността на въздухообмен във вентилационен 
слой в i-тото помещение n

vv,i
 се проектира при 

изпълнение на следното условие: 

, (4.3)

където:
A

ji
 е площта на j-тата контактна конструк-

ция (m2); 
E

ji
 – степента на отделяне на радон от j-тата 

контактна конструкция [Bq/(m2.h)]; 
V

vv, i – обемът на въздуха във вентилационния 
слой (m3); 

n
vv,i

 – кратността на въздухобмена във вен-
тилационния слой (h-1); 

C
ref
 – референтното ниво на ОКР на радон 

в закрити помещения (Bq/m3).
В случай че със заданието за проектиране 

е зададена стойност на ОКР, по-ниска от рефе-
рентното ниво, в знаменателя в дясната страна 
на неравенство (3) вместо C

ref
 се замества със 

стойността от заданието за проектиране. Пре-
поръчва се изчисленията да се извършват със 
стойност на ОКР, по-ниска от референтното 
ниво.

13. За вентилационен слой, който е част от 
следния тип контактна конструкция: основа, 
вертикален вентилационен слой с дебелина до 
100 mm, отворен в горната част към външния 
въздух; хидроизолация, устойчива на проник-
ване на радон; конструкция на сградата от 
1-ва категория на въздухоплътност, хидроизо-
лацията, устойчива на проникване на радон, 
се проектира съгласно приложение № 2, като 
се приема коефициентът на сигурност  = 1. 
Ако отвореният вентилационен слой има дебе-
лина, по-голяма от 100 mm, е достатъчно да се 
изпълни контактна конструкция на сградата от 
2-ра категория на въздухоплътност.

14. За съществуващи сгради проектирането 
на вентилационен слой в комбинация с хидро-
изолация, устойчива на проникване на радон, 
се извършва в зависимост от взаимното поло-
жение на вентилационния слой и изолацията.
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15. Вентилационният слой, създаден около 
контактните конструкции на съществуващи 
сгради, се проектира на базата на установена 
чрез измерване на място обемна концентра-
ция на радон. Степента на отделяне на радон 
във вентилационния слой E

vv
 се определя по 

уравнението: 
E

vv
= E

ji
.A

k
 (Bq/h), (4.4)

където:
E

ji
 е степента на отделяне на радон от i-тата 

контактна конструкция [Bq/(m2.h)];
A

ki
 – площта на i-тата контактна конструк-

ция (m2);

, (4.5)

където:
∆p

vv
 (Pa) е подналягането в помещението, 

изчислено на база дебит на въздушния поток 
Q

ie
 или кратност на въздухообмена n, отчетени 

от инвестиционния проект по част ОВК или по 
приложение № 9, а когато няма данни, се отчита 
от таблица 10.5 от Методиката за изчисляване 
на отоплителен товар на сгради към чл. 198 
от Наредба № 15 от 2005 г. за технически пра-
вила и нормативи за проектиране, изграждане 
и експлоатация на обектите и съоръженията 
за производство, пренос и разпределение на 
топлинна енергия;

∆p
i
 – подналягането във вътрешността на по-

мещението в момента на измерване на степента 
на проникване на радон с дебит J

i
 (обикновено 

от 1 до 3 Pa); 
J

i
 – дебитът на радона, проникнал в i -тото 

помещение (Bq/h), определен чрез измервания 
или изчислен по уравнението: 

Ji = C
i
 . n

i
 . V

i
 (Bq/h), (4.6)

където: 
C

i
 е ОКР в i-тото помещение на същест-

вуваща сграда, установена чрез измерване на 
място (Bq/m3); 

n
i
 – кратността на въздухообмена в i-тото 

помещение (h-1); 
V

i
 – обемът на i-тото помещение (m3). 

16. Вентилационният слой за съществуващи 
сгради, който е част от следния вид контактна 
конструкция: основа, конструкция на сградата, 
без значение от категорията є на въздухоплът-
ност, вентилационен слой, хидроизолация, ус-
тойчива на проникване на радон и вътрешни 
довършителни работи, се проектира, както 
следва:

а) системата за вентилация на вентилаци-
онния слой и съответната кратност на възду-
хообмена се проектират в съответствие с т. 1 
до 9 от настоящото приложение;

б) ОКР във вентилационния слой – в i-тото 
помещение C

vv,i
, съответстваща на кратността 

на въздухообмен, се определя от уравнението: 

, (4.7)

където:

n
vv, i e кратността на въздухообмена във вен-

тилационния слой (h-1); 
V

vv,i
 – обемът на въздух във вентилационния 

слой (m3);
Е

vv,i – степента на отделяне на радон във 
вентилационния слой, определена по уравнение 
(4), (Bq/h); 

в) хидроизолацията, устойчива на проник-
ване на радон, се проектира в съответствие с 
приложение № 2, като във формули (2.1) и (2.6) 
от приложение № 2 показателят C

s
 се заменя 

със C
vv
 и коефициентът  се отчита от таблица 1 

за намалената стойност в зависимост от вида 
на смукателната вентилация. Хидроизолация-
та, устойчива на радон, и отворите за сградни 
инсталации се изпълняват съгласно приложение 
№ 2 и приложение № 8.

17. За вентилационен слой в i-тото помеще-
ние на съществуващи сгради, който е част от 
следния вид контактна конструкция: основа и 
конструкция на сградата без значение на кате-
гория на въздухоплътност, вентилационен слой 
и конструкция на сградата от 3-та категория 
на въздухоплътност, довършителни вътрешни 
работи; системата за вентилация и кратността 
на въздухообмен n

vv,i
 се проектират съгласно 

т. 1 до т. 9 от настоящото приложение при 
изпълнение на условието: 

, (h-1) (4.8)

където: 
Е

vv, i е степента на отделяне на радон във 
вентилационния слой, определена по уравнение 
(4), (Bq/h); 

V
vv, i – обемът на въздуха във вентилационния 

слой (m3); 
C

ref
 – референтното ниво на ОКР на радон 

в закрити помещения (Bq/m3).
В случай че със заданието за проектиране 

е зададена стойност на ОКР, по-ниска от рефе-
рентното ниво, в знаменателя в дясната страна 
на неравенство (4.8) вместо C

ref
 се замества със 

стойността от заданието за проектиране. Пре-
поръчва се изчисленията да се извършват със 
стойност на ОКР, по-ниска от референтното ниво.

18. За вентилационен слой, който е част от 
следния тип контактна конструкция: основа и 
вертикален вентилационен слой с дебелина до 
100 mm, отворен в горната част към външния 
въздух, хидроизолация, устойчива на проник-
ване на радон, конструкция на сградата от 1-ва 
категория на въздухоплътност, хидроизолацията 
се проектира съгласно приложение № 2 от т. 7 
до т. 12 при условие, че коефициентът  = 1. 
Ако отвореният вентилационен слой има де-
белина повече от 100 mm, е достатъчно да се 
изпълни контактна конструкция на сградата от 
2-ра категория на въздухоплътност.

19. Налягането във въздушни прослойки се 
понижава, както е показано на фиг. 4.1.

20. Налягането под контактната конструкция 
посредством естествена или механична вентила-
ция се понижава, както е показано на фиг. 4.2.
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Фиг. 4.1. Понижаване на налягането във въздушни прослойки. Въздушна прослойка 
над хидроизолация, устойчива на проникване на радон

Фиг. 4.2. Понижаване на налягането под 
контактната конструкция посредством 
естествена или механична вентилация 

Фиг. 4.3. Понижаване на налягането под 
контактната конструкция

Приложение № 5
към чл. 15, т. 5, чл. 29, ал. 2, чл. 30, ал. 2, т. 2, 
буква „а“ и ал. 3, чл. 31, ал. 5, чл. 39, ал. 1, т. 5 

Методика за вентилация на кухи пространства 
в сгради за защита от проникване на радон

1. Достъпът до кухото пространство се пред-
вижда по периферията на сградата. 

2. Броят, размерите и местоположението на 
отворите за вентилация в ограждащите стени 
и вътрешните стени на кухото пространство 
трябва да бъдат проектирани по такъв начин, 
че да се осигури целогодишно вентилация на 
кухото пространство. 

3. Отворите за вентилация се разполагат 
така, че кухото пространство да е защитено от 
проникване на вода. 

4. На отворите за вентилация се монтират 
защитни решетки.

5. В кухото пространство се поддържа подна-
лягане и пространството се вентилира по един 
от следните начини:

5.1. С изпълнение на вертикален въздуховод, 
както е показано на фиг. 5.2, с добре уплътнени 
части в местата на съединяването им. Систе-
мата за вентилация може да се изпълни като 
естествена вентилация с дефлектор или като 
механична смукателна вентилация със смукате-
лен вентилатор. При необходимост се предвижда 
шумозаглушител. 

5.2. С изпълнение на хоризонтално разполо-
жени отвори на срещуположни стени, със смука-
телни вентилатори, монтирани на срещуположна 
стена, както е показано на фиг. 5.1, за осигуряване 
на подналягане в кухото пространство. В този 
случай отворите за вентилация се предвиждат 
с площ 1 до 1,5 % от площта на контактната 
повърхност, а препоръчителната кратност на 
въздухообмена в кухото пространство е 1,5.

6. Не се допуска приток на въздух от кухото 
пространството към помещения в сградата.

7. Кратността на въздухообмен в кухото прос-
транство n

p
 се изчислява по формулата: 
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,(h-1), (5.1)

където:
Q

k
 е дебитът на въздушния поток, постъпващ 

в кухото пространство (m3/h); 
V

k
 – обемът на кухото пространство (m3). 

8. Обемната концентрация на радона C
k
 в 

кухо пространство на нови сгради, когато се 
предвижда ограничаване на притока на радон 
от почвата, се изчислява по формулата: 

, (5.2)

където:
E

k
 е степента на отделяне на радон от об-

работена при строителството повърхност на 
терена при кухото пространство [Bq/(m2.h)]; 

A
k
 – площта на терена при кухото прос-

транство (m2); 
n

k
 – кратността на въздухообмена в кухото 

пространство, определена по формула (1); 
V

k
 – обемът на кухото пространство (m3);

i=1÷n – броят на слоевете строителни про-
дукти/материали, с които е обработена по-
върхността на терена при кухото пространство. 

9. Когато не се предвижда повърхността на 
терена при кухото пространство на нови сгради 
да бъде защитена с хидроизолация, устойчива 
на проникване на радон, но е предвидена сму-
кателна вентилация на кухото пространство със 
съответната кратност на въздухообмен, обемната 
концентрация на радон в кухото пространство 
C

k
 се изчислява по формулата: 

, (5.3)

където:
 е константа на радиоактивно разпадане 

на радона (  = 0,00756 h-1); 
C

s
 – измерената за целите на проектиране-

то обемна концентрация на радон в почвата 
(Bq/m3); 

n
k
 – кратността на въздухообмена в кухото 

пространство, изчислена по формула (1). 
10. Обемната концентрация на радон в кухи 

пространства на съществуващи сгради се ус-
тановява чрез измерване на място. Допуска 
се обемната концентрация на радон в кухото 
пространство на съществуваща сграда да се 
изчисли по т. 10 или 11, когато в сградата са 
изпълнени коригиращи мерки и е необходи-
мо да се оцени ефективността на мерките по 
чл. 44, ал. 2. 

11. Подовата конструкцията над кухото 
пространство на нови сгради се изпълнява, 
както следва: 

а) от 3-та категория на въздухоплътност, 
ако измерената ОКР в кухото пространство е 
три пъти по-малка от референтното ниво на 
ОКР – С

ref
 (Bq/m3); 

б) при неизпълнение на условието по т. 13, 
буква „а“ подовата конструкция над кухото 
пространство се проектира и изпълнява от 

1-ва или 2-ра категория на въздухоплътност с 
непрекъснат хидроизолационен слой съгласно 
приложение № 2. В тези случаи коефициентът 
на сигурност се приема  = 1. Отворите за 
сградни инсталации се изпълняват съгласно 
приложение № 8. 

12. При контактна конструкция от 1-ва и 
2-ра категория на въздухоплътност хидроизола-
цията се предвижда устойчива на проникване 
на радон. В тези случаи хидроизолацията се 
проектира в съответствие с приложение № 2, 
като във формули (2.1) и (2.6) от същото при-
ложение показателят C

s
 се заменя: за същест-

вуващи сгради – с измерената или изчислена 
стойност на C

k
 в кухото пространство; за нови 

сгради – с изчислената стойност на C
k
 в кухото 

пространство.

Фиг. 5.1. Вентилация на кухото пространство 
със система със смукателен вентилатор, 

разположен на срещуположна стена 

Фиг. 5.2. Вентилация на кухо пространство 
със система с вертикален въздуховод и 

смукателен вентилатор
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Приложение № 6
към чл. 15, т. 6, чл. 31, 

ал. 4 и чл. 39, ал. 1, т. 4

Методика за проектиране и изпълнение на 
мерки за защита от радон в сгради с контактен 

етаж без обитаемо пространство 
В сградите с контактен етаж без обитаемо 

пространство се проектират следните мерки за 
защита от радон:

1. Във всички необитаеми пространства на 
контактния етаж се осигурява целогодишно 
смукателна вентилация. 

2. Контактните конструкции на нови сгради 
се изпълняват най-малко от 2-ра категория на 
въздухоплътност, а на съществуващи сгради 
се допуска изпълнение от 3-та категория на 
въздухоплътност. 

3. В необитаемото пространство на контакт-
ния етаж се поддържа подналягане и простран-
ството се вентилира по един от следните начини:

3.1. С изпълнение на вертикален въздуховод с 
добре уплътнени части в местата на съединява-
нето им. Системата за вентилация в този случай 
може да се изпълни като система с естествена 
вентилация с дефлектор над покрива или като 
механична система за смукателна вентилация 
със смукателен вентилатор. При необходимост 
се предвижда шумозаглушител.

3.2. С изпълнение на хоризонтално раз-
положени отвори на срещуположни стени и 
смукателни вентилатори, монтирани на срещу-
положна стена за осигуряване на подналягане в 
необитаемото пространство на контактния етаж. 
Препоръчителната кратност на въздухообмена 
в необитаемото пространство на контактния 
етаж е 1,5.

4. На отворите за вентилация се монтират 
защитни решетки.

5. Не се допуска обратен приток на въздух 
от необитаемото пространството към обитаеми 
пространства в сградата.

6. При система с естествена смукателна 
вентилация на необитаемото пространство се 
предвижда възможност за монтиране на сму-
кателен вентилатор за повишаване на ефектив-
ността на инсталацията. 

7. Кратността на въздухообмен в необита-
емото пространство на контактния етаж n

p
 се 

изчислява по формулата: 

,(h-1), (6.1)

където:
Q

р
 е дебитът на въздушния поток, постъпващ 

в необитаемото пространство (m3/h); 
V

p
 – обемът на необитаемото пространство (m3). 

8. Обемната концентрация на радон C
p
 в кон-

тактен етаж без обитаемото пространство при 
предвидени мерки за ограничаване на притока 
на радон от почвата се изчислява по формулата: 

, (6.2)

където:
E

p
 е степента на отделяне на радон от по-

върхността на контактния етаж без обитаемо 
пространство [Bq/(m2.h)]; 

A
p
 – площта на контактния етаж без обита-

емо пространство (m2); 
n

p
 – кратността на въздухообмена в контакт-

ния етаж, определена по формула (1); 
V

p
 – обемът на контактния етаж без обитаемо 

пространство (m3);
i=1÷n – броят на помещенията на контакт-

ния етаж. 
9. Когато не се предвижда повърхността 

на пода на контактен етаж на нови сгради да 
бъде защитена с хидроизолация, устойчива на 
проникване на радон, но е предвидена смука-
телна вентилация на пространството със съ-
ответната кратност на въздухообмен, обемната 
концентрация на радон в контактния етаж C

p
 

се изчислява по формулата: 

, (6.3)

където:
 е константата на радиоактивно разпадане 

на радона (  = 0,00756 h-1); 
C

s
 – измерената за целите на проектирането 

на нова сграда обемна концентрация на радон 
в почвата под нова сграда (Bq/m3); 

n
p
 – кратността на въздухообмена в кон-

тактния етаж без обитаемото пространство, 
изчислена по формула (6.1). 

10. За механична вентилация на контактния 
етаж се препоръчва да се използват системи с 
рекуператор, ако кратността на въздухообмен 
в контактния етаж е по-голяма от 1 h-1.

11. Конструкцията на тавана на контакт-
ния етаж се изпълнява от 3-та категория на 
въздухоплътност в комбинация със система 
за вентилация на почвата или с нагнетателна 
вентилация на обитаемите пространства, или 
със смукателна вентилация в необитаемите 
пространства на контактния етаж, или с вен-
тилационен слой в контактната конструкция.

12. При контактна конструкция от 1-ва и 2-ра 
категория на въздухоплътност се предвижда 
хидроизолация, устойчива на проникване на 
радон. В тези случаи хидроизолацията се про-
ектира в съответствие с приложение № 2, като 
във формули (2.1) и (2.6) от същото приложение 
показателят C

s
 се заменя: с измерената стойност 

на C
р
 в контактния етаж – за съществуващи 

сгради; с изчислената стойност на C
р
 в кон-

тактния етаж – за нови сгради. Коефициентът 
на сигурност  в посочените случаи се приема 
с намалена стойност в зависимост от вида на 
вентилационната система. 

13. Входът към контактния етаж се изолира 
от следващи над него етажи на сградата с уп-
лътнени врати, които се затварят автоматично, 
като местоположението на вратата е съобразено 
с пътя за евакуация на сградата. 
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Приложение № 7
към чл. 15, т. 7, чл. 30, ал. 2, т. 1, 

чл. 31, ал. 4, чл. 39, ал. 1, т. 1

Методика за проектиране и изпълнение на мерки 
за защита от радон в сгради с контактен етаж с 

обитаемо пространство 

В сградите с контактен етаж с обитаемо 
пространство се проектират следните мерки за 
защита от радон:

1. Във всички помещения на контактния етаж се 
осигурява целогодишно нагнетателна вентилация. 

2. Контактните конструкции на нови сгради 
се изпълняват от най-малко 2-ра категория на 
въздухоплътност. 

3. Допуска се контактните конструкции за 
съществуващи сгради да се изпълнят от 3-та 
категория на въздухоплътност. 

4. За нови сгради се предвижда проектиране и 
изграждане на механична нагнетателна вентилация 
във всяко помещение, осигуряваща надналягане 
в контактния етаж при изпълнение на следните 
условия:

4.1. Степента на отделяне на радон от кон-
тактната конструкция се изчислява съгласно 
приложение № 2.

4.2. Най-малката кратност на въздухообмен в 
i-тото закрито помещение на контактния етаж на 
нова сграда се определя по формула (1) така, че 
обемната концентрация на радон да не надвишава 
обемната концентрация Cd на радон, проникнал 
чрез дифузия в хидроизолация, устойчива на про-
никване на радон, с обща дебелина d (m).

, (7.1)

където:
A

b
 е площта на i-тата контактна конструкция на 

обитаемото пространство в контактния етаж (m2); 
E

b
 – степента на отделяне на радон от повър-

хността на i-тата контактна конструкция на обита-
емото пространство в контактния етаж [Bq/(m2h)]; 

V
b
 – нетният обем на i-тото закрито помещение 

в контактния етаж с обитаемо пространство (m3). 
4.3. В обитаемите помещения се предвижда 

механична нагнетателна вентилация, която се 
компенсира през смукателната вентилация в 
санитарни възли (бани и тоалетни).

4.4. За нови сгради, а за съществуващи при 
техническа възможност, се проектира механична 
общообменна смукателно-нагнетателна система за 
вентилация с рекуператор (фиг. 7.2) при спазване 
на изискванията за ефективност на рекуперацията 
на топлина съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за 
енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 
2005 г.). На входа на външния въздух се предвижда 
филтър с висок клас на филтрация на въздуха. 

5. За съществуващи сгради се предвижда ме-
ханична нагнетателна вентилация, осигуряваща 
надналягане във всички обитаеми пространства 
в контактния етаж, в които е измерена ОКР, по-
голяма от референтното ниво 300 Bq/m3.

5.1. Проектирането и изпълнението на механич-
на система за вентилация на обитаем контактен 
етаж за съществуваща сграда се извършва въз 
основа на резултатите от измерване на ОКР на 

място в сградата при кратност на въздухообмена 
n

m
, (h-1) преди предприемане на мярката за проек-

тиране на вентилационна система. Кратността на 
въздухообмен ns (h

-1) в този случай се изчислява 
с приближение по уравнение 7.2, като кратност-
та на въздухообмена преди мярката се взема от 
приложение № 9. 

, (7.2)

където:
C

b
 е измерената ОКР в i-тото закрито помеще-

ние на контактния етаж с обитаемо пространство 
(Bq/m3); 

n
m
 – кратността на въздухообмена в i-тото за-

крито помещение на контактния етаж с обитаемо 
пространство, установена по време на измерва-
нията на C

b 
,
 
(h-1); 

n
b
 – кратносттта на въздухообмен, която е необ-

ходимо да се осигури от механичната вентилация 
след изпълнение на мярката (h-1); 

C
ref
 – референтното ниво на обемна концен-

трация на радон в закрити помещения (Bq/m3). 
5.2. Когато със заданието за проектиране се 

предвижда да се постигне по-ниска стойност на 
ОКР от референтната стойност, уравнение 7.2 се 
изчислява със стойността от заданието за проек-
тиране вместо с референтната стойност.

5.3. В обитаемите помещения на съществуващи 
сгради се предвижда механична нагнетателна вен-
тилация, която се компенсира през смукателната 
вентилация в бани и тоалетни.

5.4. За нови сгради, а за съществуващи при 
техническа възможност, се проектира механична 
общообменна смукателно-нагнетателна система 
за вентилация с рекуператор при спазване на 
изискванията за ефективност на рекуперацията 
на топлина (фиг. 7.2) съгласно Наредба № 7 от 
2004 г. за енергийна ефективност на сгради. На 
входа на външния въздух се предвижда филтър с 
висок клас на филтрация на въздуха.

5.5. Допуска се проектиране на микровенти-
лация с шлицове в дограмата за хоризонтално 
проветряване на обитаемите пространства, ко-
гато не е възможно изпълнението на механична 
вентилация.

6. Отворите за засмукване на пресен въздух 
и отворите за изхвърляне на отработения въздух 
се проектират по правилата за разполагане и за 
осигуряване на минималните препоръчителни 
разстояния между отворите съгласно БДС EN 
13779 от приложение № 28 на Наредба № 15 от 
2005 г. за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и експлоатация на обек-
тите и съоръженията за производство, пренос и 
разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68 
от 2005 г.). 

7. Напорът на вентилатора се избира в зави-
симост от линейните и местните съпротивления 
на въздуховодната мрежа, както и загубата на 
налягане в почвата. Вентилаторите се избират с 
отчитане на факторите влажност и запрашеност 
на въздуха. Избират се вентилатори с автоматично 
регулиране на оборотите.



БРОЙ 33  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  47   

Фиг. 7.2. Система за общообменна 
вентилация с рекуперация на топлина

Приложение № 8 
към чл. 15, т. 8, чл. 19, т. 1 и 2, 

чл. 38, ал. 2, т. 1, чл. 39, ал. 2

Методика за проектиране и изпълнение на при-
съединителните връзки, на елементи на подземни 
инсталации и съоръжения и достъпите чрез 
контактната конструкция на сгради за защита 

от проникване на радон
1. Присъединителните връзки на съоръженията 

към нова сграда се проектират по такъв начин, 
че броят на отворите за сградни инсталации в 
контактните конструкции да е минимален.

2. Отворите за сградни инсталации през хид-
роизолация, устойчива на проникване на радон, 
се изпълняват с втулка за разширяване с фик-
сираща яка. Пространството между втулката за 
разширяване и тръбата или кабела се уплътнява 
с материал, който осигурява висока плътност 
на връзката (трайно гъвкав уплътнител, гумени 
профили и др.). Хидроизолацията се уплътнява 
с яката на втулката чрез залепване, заваряване, 
открит огън или притискане между свободната 
и фиксиращата яка или др.

3. В местата, където не е възможно да се по-
стави втулка за разширяване с фиксираща яка, 

се използва втулка за разширяване без яка, като 
хидроизолацията се прикрепва плътно към нея, 
както следва:

a) с помощта на яка от изолация, поставена 
на втулката за разширяване;

б) чрез прекъсване на хидроизолацията на 
втулката за разширяване, запечатване на шева 
между хидроизолацията и втулката с постоянно 
гъвкав уплътнител и припокриване на шева със 
самозалепваща лента. 

4. При съществуващи сгради, когато кон-
структивните решения позволяват, се изпълняват 
прорези за отвори за сградни инсталации в съ-
ответствие с т. 2 и 3. В тези случаи се използва 
надлъжно разделена втулка за разширяване, ако 
мерките за защита от радон не включват промя-
на в системите за вентилация. Пространството 
между втулката и конструкцията се запълва или 
инжектира с бетонова смес.

5. Отворите за сградни инсталации през кон-
струкция, изпълнена от водонепропусклив бетон, 
се изпълняват с помощта на втулка за разширява-
не, снабдена с разширителни ленти и фиксираща 
яка, която се монтира в конструкцията по такъв 
начин, че бетонът обхваща яката от двете страни, 
както е показано на фиг. 8.1. и фиг. 8.2.

6. Помещенията, в които са разположени 
инсталационните и ревизионните шахти, трябва 
да се изпълняват най-малко от 2-ра категория 
на въздухоплътност. Шахтите се изпълняват с 
уплътнен капак.

7. Помещенията, в които са разположени ин-
сталационните и ревизионните шахти, при които 
не може да бъде осигурено плътно затваряне, се 
изпълняват от 1-ва категория на въздухоплътност 
на конструкцията. 

8. Помещенията, в които проходимите и непро-
ходимите колектори са свързани към сградата, се 
изпълняват от 1-ва категория на въздухоплътност 
с уплътнени отвори в съответствие с т. 2 и 3. Вхо-
дът на колекторите през такава конструкция се 
изпълнява с уплътнени врати, които се затварят 
автоматично. Вратите се монтират така, че да се 
отварят срещу потока на постъпващия въздух.

9. Подземни съоръжения се свързват към 
сградата, както е посочено в т. 8. 

Фиг. 8.1. Въздухоплътност на отвори за сградни инсталации 
без дилатационно движение
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Фиг. 8.2. Въздухоплътност на отвори за сградни инсталации с дилатационно движение

Приложение № 9 
към чл. 15, т. 9 и чл. 32, ал. 6 

Идентификационни данни за съществуваща сграда в експлоатация за защита от радон

Тип на сградата

Адрес (пощ. код, град, улица, номер)  
Кадастрален план и кадастрален номер  
Собственик  
Адрес на собственика  
Телефон
e-mail  

Характеристики на сградата

 без мазе  с частично мазе  с мазе

Брой на подземни етажи: Брой на етажи над терена: 

 нова сграда  реконструкция/
преустройство

 съществуваща сграда

Площ в контакт с почвата A
p
: 

Площ на сутеренни стени в контакт с почвата A
s
: 

Преобладаваща категория по въздухоплътност на контактната конструкция: 
 1.  2.  3.  много пропусклива

Преобладаващ метод на вентилация:  естествена  механична

Въздухоплътност на сградната обвивка:
 висока (топлинно изолирани външни стени и покрив; прозорци със стъклопакет с рамка от поливи-

нилхлорид (PVC) или алуминий)
 средна (частично топлинно изолирани ограждащи конструкции (стени, покрив, под); неподменени 

прозорци с дървена рамка двуслойно остъкляване, слепени или др.
 ниска (топлинно неизолирани ограждащи повърхности, единично остъклени прозорци и външни врати)

Източник на радон:  почва  строителни продукти/материали  вода

Характеристики на строителната площадка съгласно строителните книжа на сградата, когато са 
налични. 

Радонов индекс на строителната площадка: 
 нисък                     среден                               висок 

Стойност на ОКР:   Газопропускливост на почвата:  

Радонов индекс на строителната площадка, установен от:         

Мерки, предприети срещу гама-облъчване от строителни продукти/материали: 
 не  да тип:               
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Хидроизолация, устойчива на проникване на радон  не  да

Вид и търговско наименование на хидроизолацията: :      
Видове и търговско наименование на топлинната изолация за 
ограждащи конструкции на сградата:

:      

 Хидроизолация под стени  Хидроизолация на
подова конструкция

 Топлинна изолация върху стени

Система за вентилация на почвата  не

 смукателен
въздуховод 

 радонов
сондаж

 радонова шахта  радонов кладенец

 Разположени в слой чакъл  Разположени в почвата
Вентилация на въздуха в почвата:

 естествена
изхвърляне на фасада

 естествена
изхвърляне над покрив

 постоянна
механична

 периодична
механична

Вентилационен слой  не
Дебелина на слоя:

 Създаден чрез профилирани мембрани          Създаден с други средства

Вентилация на въздуха:
  естествена, изхвърляне на фасада                               естествена, изхвърляне над покрив

 постоянна механична                               периодична механична

Вентилационна инсталация в сградата (FVI)  не

Кратност на 
въздухообмена:  

 централна  локална

 Вентилация за надналягане  Общообменна 
механична вентилация 

(надналягане = 
подналягане)

 Вентилация за подналягане

ОКР в обитаемите помещенията са, както следва:

ОКР,  установени от: ..........................................................................................................................................  
разрешение №: ......................................................................................................................................................

ОКР в сградата удовлетворява/не удовлетворява референтно ниво съгласно Наредбата за ради-
ационна защита:

Подпис на лицето, документирало изходните данни: …...........
Приложение № 10 

към чл. 17, ал. 2 

Определяне на газова пропускливост (проницаемост) на строителните почви по експертна оценка
1. За сгради със застроена площ, по-малка или равна на 800 m2, се извършват следните дейности:
1.1. Вземат се най-малко две проби от различни места на площадката.
1.2. Дълбочината и начинът на пробовземане са, както следва: до 0,8 m под фундамента с про-

бовземач или ръчно.
1.3. Характеризиране на почвата: 
Почвата се характеризира по наличие на фракция, по-малка от 0,063 mm (финозърнеста фракция) 

съгласно таблица 10.1 и по степен на водонасищане (Sr) съгласно таблица 10.2, като двата показателя 
се сравняват:

Таблица 10.1

Процентно съдържание на фракция <0,0063 mm* > 65 % от 65 % до 15 % <15 %
Газова пропускливост на почвата ниска средна висока

* Процентното съдържание на фракция < 0,0063 mm се определя съгласно БДС EN ISO 14688-1 „Геотехни-
чески изследвания и изпитвания. Идентификация и класификация на почви. Част 1: Идентификация и 
описание“ и БДС EN ISO 14688-2 „Геотехнически изследвания и изпитвания. Идентификация и класифи-
кация на почви. Част 2: Принципи за класификация“

Таблица 10.2

Стойност на степента на водонасищане, Sr* 0,80 – 1 0,50 – 0,80 <0,50

Газова пропускливост на почвата ниска средна висока

* Степента на водонасищане се определя съгласно БДС EN ISO 17892-1:2015 „Геотехнически изследвания и 
изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO 17892-1:2014)“
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За крайното определяне на газовата про-
пускливост на почвата се приема по-ниската 
характеристика при сравнението на резултатите 
от таблици 10.1 и 10.2. 

П р и м е р :  Ако съгласно таблица 10.1 газовата 
пропускливост е определена „средна“, а съгласно 
таблица 10.2 – „ниска“, то газовата пропускливост 
се характеризира като „ниска“. 

2. За сгради със застроена площ, по-голяма 
от 800 m2:

2.1. Броят на пробите се определя съгласно 
1.1 и се увеличава с по една проба на всеки 
1000 m2 застроена площ при хомогенност на 
почвата, като се прилага характеризирането за 
газова пропускливост по т. 1.3. 

2.2. При нехомогенност в площно отношение 
цялата площ на площадката се разделя на хомо-
генни участъци, за всеки от които се прилага 
характеризирането за газова пропускливост по 
т. 1.3.

2.3. Дълбочината и начинът на пробовземане 
са, както следва: до 0,8 m под фундамента с про-
бовземач или ръчно при строителство до 3 етажа 
включително и до 1,0 m при сгради над 3 етажа.
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществя-
ване на държавен противопожарен контрол 
(обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 19 

и 84 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.)

§ 1. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. (1) Становище за съответствие 

с изискванията на правилата и нормите за 
пожарна безопасност на обект или решение 
за отказ за издаване на такова становище 
може да бъде издавано като вътрешна адми-
нистративна услуга на компетентния адми-
нистративен орган при условията и по реда, 
регламентирани в специален закон.

(2) В становището и решението по ал. 1 
се установява съответствието на обекта със:

1. строително-техническите правила и 
норми за пожарна безопасност, приложими 
за обекта в зависимост от датата на въвеж-
дането му в експлоатация; за обекти, които 
съответстват изцяло на изискванията на 
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар, се установява 
съответствието с тези изисквания;

2. правилата и нормите за пожарна без-
опасност при експлоатация на обектите, 
действащи към момента на извършване на 
проверката.“

§ 2. В допълнителните разпоредби се 
създава § 1а:

„§ 1а. За нуждите на планирането на 
дейността по държавен противопожарен 
контрол, воденето на дневниците по чл. 21 и 
чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 3, отчитането на друга 
информация за извършена дейност, както и 
за събиране на допълнителна информация, 
свързана с пожарната безопасност на обектите 
и строежите, в ГДПБЗН – МВР, се създава 
и експлоатира Интегрирана система за уп-
равление (ИСУ – ПБЗН). Правилата за фун- 
кционирането и използването є се определят 
със заповед на директора на ГДПБЗН – МВР.“

§ 3. Точка 3 от забележките в приложение 
№ 23 към чл. 30, ал. 3 се заличава.

Преходна разпоредба
§ 4. Започналите производства по издаване 

на становища за съответствие с изискванията 
на правилата и нормите за пожарна без- 
опасност на обект или решения за отказ за 
издаване на такива становища се довършват 
по досегашния ред.

Министър: 
Младен Маринов
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