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НАРЕДБА № 9 ОТ 1991 Г. ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ НИВА НА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА В НАСЕЛЕНИ ТЕРИТОРИИ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИГИЕННО-ЗАЩИТНИ ЗОНИ ОКОЛО ИЗЛЪЧВАЩИ
ОБЕКТИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В сила
от 03.05.1991 г.

Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 1991г., попр. ДВ. бр.38 от 14 Май 1991г.,
изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г.
Чл. 1. С тази наредба се определят нормите и изискванията за
защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни
полета (ЕМП) в честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz.
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Чл. 2. Населени територии по смисъла на тази наредба са селищата
и зоните за продължително обитаване, курортните зони, зоните за отдих и
лечение и др. в границите на тяхната регулация.
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Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) За електромагнитни полета в
честотния обхват от 30 kHz до 300 MHz се нормира и определя
напрегнатостта на електрическата съставна във волт на метър, а над 300
MHz плътността на енергийния поток (плътността на мощност) в микровата
на квадратен сантиметър.
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Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Напрегнатостта и плътността на
мощност на ЕМП, както и минимално допустимото разстояние на
излъчващите обекти до населени територии се определят чрез изчисляване
на хигиенно-защитните зони (ХЗЗ) около излъчващите обекти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Границата на хигиенно-защитната
зона е крива затворена линия върху земната повърхност или над нея, във
всяка точка на която напрегнатостта и плътността на мощност на ЕМП са
равни на пределно допустимите нива, дадени в приложението.
(3) (Предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Линиите,
образувани от точките с изчислени стойности, равни или по-високи от
пределно допустимите нива на ЕМП, трябва да не попадат в населена
територия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Определянето на границите на ХЗЗ е
задължение на стопанина на излъчващия обект.
(5) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Методиките за изчисляване на ХЗЗ се
утвърждават от министъра на здравеопазването.
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Излъчвателите на енергия на
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ЕМП
(радиои
телевизионни
предаватели
и
ретранслатори,
радиолокаторни и навигационни станции и др.) се разполагат така, че
напрегнатостта и плътността на мощност на ЕМП в района на населените
територии да не превишават пределно допустимите нива, посочени в
приложението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) При наличието на няколко
излъчвателя, които работят в един и същи честотен обхват - до 300 MHz,
геометричната сума на напрегнатостите на ЕМП в населените територии
трябва да бъде по-малка от съответното пределно допустимо ниво. Ако
всички излъчватели работят в обхвата от 0,3 до 30 GHz, аритметичната
сума от плътностите на мощността на ЕМП в населените територии трябва
да е по-малка от пределно допустимото ниво 10 mW/кв.см.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) При наличието на няколко
излъчвателя, работещи в различни честотни обхвати в границите на
населените територии, трябва да бъде изпълнено условието:
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където:
Е1, Е2, ...... Еn са напрегнатостите на електрическото поле,
създавани от отделните излъчватели в различни честотни обхвати или
сумарните напрегнатости на излъчватели от един и същ честотен обхват
при честота на излъчване под 0,3 GHz;
ЕH1, ЕH2, ...... ЕHn - пределно допустимите нива за съответния
обхват;
Sсум. е сумарната плътност на мощността на излъчвателите с
работна честота над 0,3 GHz.
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Чл. 6. Допуска се изграждането и експлоатацията на маломощни
излъчващи обекти в населена територия само в случаите, когато не
създават ЕМП с нива, по-високи от допустимите по чл. 5.
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Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Контролните измервания на
стойностите на ЕМП се извършват най-малко в 3 пункта от населената
територия, там където според предварителните изчисления се очакват
най-високи стойности на полето, на места с продължително пребиваване на
хора.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) За райони извън населените
територии се определят и границите на зоната около излъчвателите,
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съответствуваща на пределно допустимите стойности на напрегнатост на
ЕМП и на плътността на мощността на ЕМП, установени за
експлоатационния персонал на излъчващи обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Частта от зоната, определена по ал. 1,
намираща се извън техническата територия на обекта, се означава с
предупредителни табели от стопанина на излъчвателя. Престоят на
населението в тази зона (за селскостопански и други дейности) се
разрешава от Министерството на здравеопазването, което определя
максималната продължителност на престоя конкретно за всеки обект.
(3) Терените, разположени извън зоната, определена по ал. 1, могат
да се използуват за селскостопанска и друга дейност, несвързана с
постоянно обитаване.
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Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) При проектиране на нови обекти
- излъчватели на електромагнитна енергия, се извършват разчети и се
определят границите на хигиенно-защитните зони, като резултатите са
неделима част от проекта.
(2) След изграждането и въвеждането в действие на обекта
инвеститорът съвместно с контролните органи извършва измервания в
контролни пунктове на населената територия, определени съгласно чл. 7.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Измерванията по ал. 2 се извършват
по утвърдени методики и при най-неблагоприятния за населението режим
на експлоатация на обекта (мощност, директория, модулация и др.).
(4) Когато измерените стойности в някои от контролните пунктове
превишават пределно допустимите нива, стопанинът на излъчващия обект
взема мерки за намаляването им под допустимите норми или спира
експлоатацията на обекта.
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Чл. 10. Стопанинът на излъчващия обект уведомява съответния
общински народен съвет за резултатите от измерванията по чл. 9 и § 1 от
заключителните разпоредби, както и за предприетите допълнителни мерки,
а общинският народен съвет информира гражданите.
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Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) (1) За маломощни излъчвателни
обекти със сумарни мощности до 10 W не се изчисляват границите на ХЗЗ.
(2) При излъчвателите по ал. 1 оценката на ХЗЗ се извършва само
чрез измервания за съответствие с ПДН.
Заключителни разпоредби

§ 1. За излъчващи обекти, изградени и въведени в експлоатация до влизането в
сила на тази наредба, стопаните извършват съвместно с контролните органи
измервания (ако не са правени такива) в контролни пунктове на околните населени
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територии и ако се налага, предприемат съответни мерки.

§ 2. Нарушителите на тази наредба се наказват по чл. 31 от Закона за
административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за опазване на
въздуха, водите и почвата от замърсяване и влиза в сила от обнародването й в
"Държавен вестник".
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

Пределно допустими нива на напрегнатостта и на плътността на енергийния
поток на ЕМП в населена територия
Честотния обхват, в който работи
излъчвателят
от 30 до 300 kHz
от 0,3 до 3 MHz
от 3 до 30 MHz
от 30 до 300 MHz
от 0,3 до 30 GHz

Пределно допустимо ниво
25 V/m
15 V/m
10 V/m
3 V/m
10 µW/кв.cm
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1.
2.
3.
4.
5.

Приложение № 3 към чл. 11
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Забележка. Когато работната честота е равна на тази от горната граница на
даден диапазон, приема се пределно допустимото ниво на следващия обхват.
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(Попр. - ДВ, бр. 38 от 1991 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.)

