
Приложение № 2 

към чл. 17 

 

Неизчерпателен списък на лични предпазни средства (ЛПС) 
 
1. ЛПС за главата 
1.1. Защитни каски за промишлеността (минна, строителна и др.). 
1.2. Средства за защита на скалпа (кепета, бонета, мрежи за коса със или без екран за очите). 
1.3. Средства за защита на главата (бонета, кепета, качулки и др. oт плат, от плат с покритие и 
др.). 
 
2. ЛПС за слуха 
2.1. Вътрешни антифони и други подобни приспособления. 
2.2. Каски с антифони. 
2.3. Външни антифони за самостоятелна употреба или които се монтират на каски. 
2.4. Външни антифони с приемник за ниски честоти. 
2.5. Средства за защита на слуха с устройство за двустранна комуникация. 
 
3. ЛПС за очите и лицето 
3.1. Очила от „открит тип“. 
3.2. Очила от „закрит тип“. 
3.3. Очила от „закрит тип“ за Х-лъчение, за лазерно лъчение, за ултравиолетови, инфрачервени и 
видими лъчения. 
3.4. Лицеви щитове. 
3.5. Щитове и каски за заваряване (ръчни щитове, щитове, които се закрепват към главата, или 
щитове, които се монтират към защитните каски). 
 
4. ЛПС за дихателните органи 
4.1. Филтри противопрахови, противогазови и срещу радиоактивни прахове. 
4.2. Изолиращи устройства с подаване на въздух. 
4.3. Дихателни апарати, включващи подвижен щит за заваряване. 
4.4. Съоръжения за водолази. 
4.5. Водолазни костюми. 
 
5. ЛПС за горните крайници 
5.1. Ръкавици, осигуряващи защита срещу: 
5.1.1. механични въздействия (пробождане, порязване, вибрации и др.); 
5.1.2. химически вещества; 
5.1.3. електричество и топлина. 
5.2. Ръкавици с един пръст. 
5.3. Напръстници. 
5.4. Ръкавели. 
5.5. Защитни средства за китките при тежка работа. 
5.6. Ръкавици без пръсти. 
5.7. Защитни ръкавици. 
 
6. ЛПС за долните крайници 
6.1. Обувки-половинки, боти, високи обувки, обезопасяващи боти. 
6.2. Обувки, които могат да бъдат бързо развързани или разкопчани. 
6.3. Обувки с допълнително защитно бомбе. 
6.4. Обувки и надобувки с устойчиви на топлина ходила. 
6.5. Устойчиви на топлина обувки, боти и надботи. 
6.6. Термични (за защита от студ) обувки, боти и надботи. 
6.7. Обувки, боти и надботи, устойчиви на вибрации. 
6.8. Антистатични обувки, боти и надботи. 



6.9. Изолиращи обувки, боти и надботи. 
6.10. Защитни обувки за оператори на верижен трион. 
6.11. Обувки с дървени подметки. 
6.12. Наколенници. 
6.13. Подвижни ортопедични стелки. 
6.14. Гамаши. 
6.15. Подвижни ходила, устойчиви на топлина, пробождане или подхлъзване. 
6.16. Подвижни котки за поледица, сняг или хлъзгава почва. 
 
7. ЛПС за кожата 
7.1. Защитни кремове (мазила). 
 
8. ЛПС за торса (трупа) и корема 
8.1. Защитни жилетки, куртки и предни престилки за защита от механични въздействия 
(пробождане, порязване, пръски разтопен метал и др.). 
8.2. Защитни жилетки, куртки и предни престилки за защита от химически вещества. 
8.3. Загряващи жилетки. 
8.4. Спасителни жилетки. 
8.5. Предни престилки за защита от Х-лъчи. 
8.6. Колани за тялото. 
 
9. ЛПС за цялото тяло 
9.1. Оборудване за защита срещу падане от височина: 
9.1.1. Оборудване за предотвратяване на падане (пълно оборудване с всички необходими 
приспособления). 
9.1.2. Спирачно оборудване за поглъщане на кинетичната енергия. 
9.1.3. Устройства за тялото (предпазен колан – сбруя). 
9.2. Защитни облекла. 
9.2.1. Обезопасяващи облекла (от две части и гащеризони). 
9.2.2. Облекла за защита срещу механични въздействия (пробождане,порязване и др.). 
9.2.3. Облекла за защита срещу химични вещества. 
9.2.4. Облекла за защита срещу пръски разтопен метал и инфрачервена радиация. 
9.2.5. Облекла, устойчиви на топлина. 
9.2.6. Термични (за защита от студ) облекла. 
9.2.7. Облекла за радиоактивни замърсявания. 
9.2.8. Непроницаеми за прах облекла. 
9.2.9. Непроницаеми за газове облекла. 
9.2.10. Сигнални облекла – флуоресциращи и отражателни, и сигнални допълнения (ленти за 
ръцете, ръкавици и др.). 
9.2.11. Защитни покривала. 

 


