
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

До управителите на етажната собственост  в чиято сграда има обособено 

колективно средство за защита или противорадиационно укритие 

 

Напомняме ви, че в изпълнение на Наредба за реда за изграждане, поддържане и 

използване на колективните средства за защита - приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 

г. Обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г. 

следва да се има за изпълнение следните основни извадки от наредбата: 

Чл. 2. (1) Колективните средства за защита са инженерни съоръжения - скривалища и 

противорадиационни укрития, чието основно предназначение е укриване на населението 

при въздушно нападение от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни 

вещества и биологични агенти. 

 (5) Колективни средства за защита са и противорадиационните укрития, изграждани в 

сутеренните части на жилищни, промишлени и обществени сгради. 

Чл. 6. (2) Състоянието на помещенията, машинното оборудване, общата херметизация, 

поддържаният температурно-влажностен режим и водената документация на 

скривалищата се проверяват от контролните органи на ГДПБЗН - МВР най-малко два 

пъти в годината. 

Чл. 7. (1) За всяко скривалище се изготвят паспорт при условията и по реда на Закона за 

устройство на територията и паспорт съгласно приложение № 1. 

Чл. 16. През конструктивните елементи на изградените колективни средства за защита 

не се допуска допълнително прокарване на инженерни комуникации за сгъстен въздух, 

газо- и паропроводни инсталации, водопроводни, канализационни и други видове 

инсталации. 

Чл. 17. (1) Колективните средства за защита се поддържат и управляват от ведомствата, 

на които са предоставени, от кметовете или от собствениците им. 

(2) Отговорността за техническото състояние, готовността за ползване по 

предназначение и разходите по поддържането на колективните средства за защита от 

момента на въвеждането им в експлоатация е за сметка на органите и лицата по ал. 1. 

(3) Органите и лицата по ал. 1 определят звено за поддържането на колективните 

средства за защита в мирно и във военно време, състоящо се от технически лица, които 

отговарят за експлоатацията, поддържането и отчетността. 

(4) Органите и лицата по ал. 1 организират практически занятия на звената за обслужване 

на колективните средства за защита веднъж на 6 месеца. 

(5) Поддържането на колективните средства за защита се осъществява 

съгласно приложение № 3 "Ред за експлоатация и поддържане на колективните средства 

за защита". 

Чл. 19. За всяко противорадиационно укритие се изготвя и се съхранява от собственика: 

1. план-схема на противорадиационното укритие, отразяваща архитектурното 

разпределение на помещенията, вътрешните и външните мрежи за водоснабдяване, 

канализация, електроснабдяване и изключващите ги устройства, местата, където е 

възможно пробиване на стените при затрупване на входовете или аварийния изход (ако 

има такъв); 



2. функционална схема за работата на машинното оборудване при различните режими 

(ако има такова); 

3. дневник за контролните проверки на противорадиационното укритие и дневник за 

отчитане работата по извършеното обслужване на техническото му оборудване. 

Чл. 21. (1) Поддържането на колективните средства за защита в готовност за ползване 

по предназначение се извършва от органите и лицата по чл. 17, ал. 1. 

(2) В изпълнение на задълженията си по ал. 1, както и за техническото обслужване на 

колективните средства за защита органите и лицата по чл. 17, ал. 1 могат да използват 

услугите на юридически и физически лица, притежаващи необходимите технически 

възможности и квалификация. 

 (3) Техническият преглед и контролната проверка се извършват от назначени от 

органите и лицата по чл. 17, ал. 1 механици по защитни съоръжения или от юридически 

и физически лица, притежаващи необходимите технически възможности и 

квалификация извършва съгласно съответната инструкция на завода производител. 

Чл. 25. (1) Укриването във всяко колективно средство за защита се извършва по 

предварително разработен разчет. 

 (3) За колективните средства за защита - частна собственост, разчетът се разработва от 

собственика (за етажна собственост - от управителния съвет/управителя) съгласувано с 

териториалното звено на ГДПБЗН - МВР и с кмета на съответната община/район. 

Чл. 26. (1) Привеждането на колективните средства за защита в готовност за укриване е 

процес, включващ основни и допълнителни дейности. 

(2) Основните дейности са: 

1. отваряне на всички входове на колективното средство за защита за приемане на 

укриващите се; 

2. затваряне на всички защитно-херметични устройства за технологичните отвори с 

мирновременно предназначение; 

3. проверка на състоянието на аварийните изходи; 

4. проверка на състоянието на помещенията за укриване; 

5. проверка на запасите от вода за пиене и за санитарно-технически нужди и дозапасяване 

при необходимост; 

6. разчистване на подходите към колективното средство за защита и поставяне на 

указателни табели; 

7. включване на телефонни постове или на други средства за свръзка. 

(3) Допълнителните дейности са: 

1. отстраняване от помещенията за укриване на вещите, които биха препятствали 

настаняването на предвидените по разчет укриващи се; 

2. поставяне на пейки, легла и столове в помещенията, като се осигурява широчина на 

проходите в колективното средство за защита, не по-малка от 120 см, но не повече от 200 

см; 

3. проверка на изправността на системите и агрегатите (филтър-вентилационната уредба, 

електрооборудване, водоснабдяване и канализация, херметични клапани, врати и 

капаци); 

4. осигуряване при необходимост на хранителни продукти и медикаменти; 

5. докомплектуване на противопожарните табла с подръчни противопожарни уреди и 

съоръжения. 

 (3) При въвеждането в колективното средство за защита се дава предимство на болните, 

инвалидите, възрастните хора, бременните жени и децата, за които се предвиждат и 

специално определени места в непосредствена близост до помещението на системата за 

филтър-вентилация. 

(4) Забранява се въвеждането в колективното средство за защита на животни. 



(5) След запълването на колективното средство за защита вратите се затварят и 

излизането се забранява до подаването на съответната команда от ръководителя на 

звеното за обслужване на съоръжението. 

Чл. 28. В колективното средство за защита след укриването се спазва следният ред: 

1. заемат се само местата, указани от служителите на звеното за обслужване на 

съоръжението; 

2. забранено е пушенето и паленето на огън; 

3. забранена е употребата на алкохол и наркотични вещества; 

4. забранено е внасянето на отровни, миризливи и запалителни вещества; 

5. забранено е внасянето на оръжие и боеприпаси; 

6. не се допуска вдигане на шум и необосновано движение на укриващите се в 

помещенията; 

7. при възникване на повод за тревога укриващите се задължително спазват указанията 

на служителите на звеното за обслужване на съоръжението; 

8. напускането на колективното средство за защита се извършва по ред, определен от 

служителите на звеното за обслужване на съоръжението; 

9. при положение че основният вход (изход) е затрупан, напускането на колективното 

средство за защита се извършва през аварийния изход по ред, определен от служителите 

на звеното за обслужване на съоръжението. 

Чл. 31. (1) Забранява се: 

1. пробиването на отвори в стените, демонтиране на оборудването или преустройство на 

помещенията на колективните средства за защита; 

2. демонтиране, подмяна или пробиване на вратите или металните капаци на прозорците 

на противорадиационните укрития; 

3. използване на общите помещения в противорадиационните укрития не по 

предназначение; 

4. демонтиране на техническото оборудване на колективните средства за защита - 

вентилационни, електро - или водопроводни и канализационни инсталации. 

(2) Забранява се в мирно време използването на елементите на инженерно-техническото 

и специалното оборудване на колективните средства за защита - предфилтър-

поглътители, филтър-поглътители, средствата за регенерация на въздуха (регенеративни 

патрони и регенеративни двуредови установки, резервоари за фекалии). 

(3) Подходите, входовете и помещенията за техническо оборудване, коридорите и 

аварийният изход на колективните средства за защита трябва да са свободни с оглед на 

бързото привеждане на защитното съоръжение в готовност за укриване на хора. 

Чл. 33. Основните, текущите, плановите ремонти и експлоатацията на колективните 

средства за защита, в т. ч. на инженерно-техническото и специалното оборудване, 

средствата за връзки и оповестяване се осъществяват от и за сметка на собственика на 

колективното средство за защита. 


