
Приложение № 1 

към чл. 17 

 

Неизчерпателен списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни 
средства 
 
1. Защита за главата (защита на черепа) 
1.1. Защитни каски 
1.1.1. Строителство, особено при работа на, под или около работни места, намиращи се под скеле 
или повдигателно устройство, при монтаж и демонтаж на кофраж, монтажни и демонтажни 
дейности, дейности при издигане на скеле и разрушителни дейности. 
1.1.2. Дейности по стоманени мостове и стоманени строителни конструкции, стълбове, кули, 
стоманени хидравлични съоръжения, доменни пещи, стоманолеярни и прокатни (валцовъчни) 
цехове, големи контейнери и тръбопроводи, паро- и електроцентрали. 
1.1.3. Работа в рудници (кариери), изкопи, шахти и тунели. 
1.1.4. Земекопни и скални дейности. 
1.1.5. Работа под земята, кариери, открити рудници, добив на въглища. 
1.1.6. Работа с механично задвижвани инструменти. 
1.1.7. Взривни работи. 
1.1.8. Работа около подемници, подемни устройства, кранове и конвейери. 
1.1.9. Работа с доменни пещи, редуктори, прокатни станове, чугунолеене, коване, леене, 
щамповане. 
1.1.10. Работа с промишлени пещи, контейнери, машини, силози, бункери и тръбопроводи. 
1.1.11. Корабостроене. 
1.1.12. Работа по маневриране на влакове. 
1.1.13. Работа в кланици. 
 
2. Защита на долните крайници 
2.1. Защитни обувки с устойчиви на пробождане ходила 
2.1.1. Направа, монтаж и демонтаж на кофраж, работа с арматура, полагане на фундамент и пътни 
работи. 
2.1.2. Работа при монтаж и демонтаж на скеле. 
2.1.3. Работа при демонтаж на арматура, железарски работи, производство на заготовки, полагане 
на бетон. 
2.1.4. Работа с панели и сглобяеми части, включително монтаж и демонтаж на временно 
укрепване. 
2.1.5. Работа на строителни площадки и в складове. 
2.1.6. Работа на покриви. 
2.1.7. Монтаж на технологично оборудване, тръбопроводи и инсталации. 
2.2. Защитни обувки без устойчиво на пробождане ходило 
2.2.1. Работа на стоманени мостове, стоманени строителни конструкции, стълбове, кули, 
повдигателни устройства, стоманени хидравлични съоръжения, доменни пещи, стоманолеярни и 
валцовъчни (прокатни) цехове, големи контейнери, големи тръбопроводи, товароподемни кранове, 
паро- и електроцентрали. 
2.2.2. Пещостроителство, монтаж на отоплителни и вентилационни съоръжения и работи по 
монтиране на метални конструкции. 
2.2.3. Преработвателни и експлоатационни работи. 
2.2.4. Работа с доменни пещи, редукторни инсталации, стоманолеярни и валцовъчни (прокатни) 
цехове, работа с метал, ковашки и щамповъчни работи, цехове за горещо пресуване и закаляване. 
2.2.5. Работа в кариери, открити изкопи (рудници), подземен и открит добив на въглища. 
2.2.6. Скални работи. 
2.2.7. Производство на плоско стъкло и стъклени изделия при работа и манипулиране. 
2.2.8. Работа с матрици в керамичната промишленост. 
2.2.9. Облицовка на пещи за керамичната промишленост. 
2.2.10. Формоване на керамични изделия и строителни материали. 



2.2.11. Транспорт и складиране. 
2.2.12. Работа със замразени блокове месо и пакетиране на консервирани храни. 
2.2.13. Корабостроене. 
2.2.14. Работа при маневриране на влакове. 
2.2.15. Работа, свързана с акумулаторни батерии и зарядни устройства, електролизни уредби, 
електрозаваръчни машини и съоръжения, кондензаторни уредби и електрофилтри. 
2.3. Защитни обувки с шипове или клинове и с устойчиви на пробождане ходила 
2.3.1. Работа на покриви. 
2.4. Предпазни обувки с изолиращи ходила 
2.4.1. Работа със или върху много горещи или много студени материали. 
2.5. Защитни обувки, които могат лесно да се свалят 
2.5.1. Там, където има риск от разтопени вещества. 
 
3. Защита на очите или лицето 
3.1. Защитни очила от „закрит тип“, лицеви щитове или екрани 
3.1.1. Заваряване, шлифоване и пресяване. 
3.1.2. Зачеканяване и обработка със секач или длето. 
3.1.3. Скални работи. 
3.1.4. Работа с механично задвижвани инструменти. 
3.1.5. Работа с въртящи се машини, образуващи малки стружки. 
3.1.6. Щамповане. 
3.1.7. Преместване и разрушаване на отломки 
3.1.8. Разпръскване на абразивни вещества. 
3.1.9. Работа с киселини и разяждащи разтвори, дезинфекционни и антикорозионни продукти. 
3.1.10. Работа с пулверизатори на течности. 
3.1.11. Работа със и около разтопени вещества. 
3.1.12. Работа с лъчиста топлина. 
3.1.13. Работа с лазери. 
 
4. Защита на дихателните органи 
4.1. Дихателни маски (дихателни апарати) 
4.1.1. Работа в контейнери, затворени съдове и газови промишлени пещи, в които може да има газ 
или недостатъчно количество кислород. 
4.1.2. Работа около мястото за зареждане на доменната пещ. 
4.1.3. Работа около газови преобразователи, тръби за газ на доменната пещ. 
4.1.4. Работа в близост с изливането на метал от доменната пещ, където може да има изпарения 
на тежки метали. 
4.1.5. Работа при зареждане на пещи и кофи, където има прах. 
4.1.6. Боядисване чрез пулверизиране, когато обезпрашаването е недостатъчно. 
4.1.7. Работа в шахти, канализационни тръби и други подземни съоръжения, свързани с 
канализацията. 
4.1.8. Работа в хладили инсталации, при които има опасност от изтичане на охладителя. 
4.1.9. Пясъкоструйни дейности. 
4.1.10. Смяна на филтри на прахопречиствателни съоръжения. 
4.1.11. Демонтаж или разрушаване на азбестови материали. 
4.1.12. Работа в минни галерии, шахти, сгуроотвалища, хвостохранилища, бункери за зърно, 
топлоцентрали. 
 
5. Защита на слуха 
5.1. Предпазители за ушите (външни и вътрешни антифони) 
5.1.1. Работа с преси за метал. 
5.1.2. Работа с пневматични пробивни машини. 
5.1.3. Наземния персонал на летищата. 
5.1.4. Шлифоване, пилене. 
5.1.5. Други дейности с наднормен шум. 
 



6. Защита на тялото и горните крайници 
6.1. Защитни облекла 
6.1.1. Работа с киселини, разяждащи разтвори, дезинфекционни и антикорозионни вещества. 
6.1.2. Работа със или около горещи материали и при въздействие на топлина. 
6.1.3. Работа с изделия от плоско стъкло. 
6.1.4. Пясъчноструйни работи. 
6.1.5. Работа в хладилни камери за дълбоко замразяване. 
6.1.6. Работа в рентгенови помещения, със скенери. 
6.2. Огнеустойчиви облекла 
6.2.1. Заваряване в ограничена зона. 
6.3. Предни престилки, устойчиви на пробождане и срязване 
6.3.1. Пробождане и срязване. 
6.3.2. Работа с ръчни ножове, включващи насочване на ножа към тялото. 
6.4. Кожени предни престилки 
6.4.1. Заваряване. 
6.4.2. Коване. 
6.4.3. Леене. 
6.5. Лични предпазни средства за защита на предмишницата 
6.5.1. Пробождане и срязване. 
6.6. Ръкавици 
6.6.1. Заваряване. 
6.6.2. Манипулиране на обекти с остри ръбове, но не при машини, при които има опасност от 
захващане на ръкавиците. 
6.6.3. Необезопасена работа с киселини и разяждащи разтвори. 
6.6.4. Работа с електросъоръжения 
6.7. Метални мрежести ръкавици 
6.7.1. Пробождане и срязване. 
6.7.2. Редовно използване на ръчни ножове в кланиците и производството. 
6.7.3. Смяна на ножовете на режещи машини. 
 
7. Защита от неблагоприятни климатични въздействия 
7.1. Работа на открито при дъжд и студ. 
8. Светоотразяващи облекла 
8.1. Работа, при която работещите трябва да бъдат ясно видими. 
9. Защитни колани (сбруи) 
9.1. Работа на скеле. 
9.2. Монтаж на сглобяеми части. 
9.3. Работа на стълбове. 
9.4. Работа на наклонени покриви. 
10. Защитни въжета 
10.1. Работа в кабината на висок кран. 
10.2. Работа във високи кабини на складови съоръжения за товарене и разтоварване. 
10.3. Работа във високите части на сондажни кули. 
10.4. Работа в шахти и канализационни тръби. 
11. Защита на кожата 
11.1. Работи при импрегниране и промазване на материали. 
11.2. Дъбене и щавене на кожи. 
12. Защита от електрически ток 
12.1. Работа в открити и закрити разпределителни уредби на подстанции. 
  

 


