
Помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях, в които се използват, 

произвеждат или съхраняват горими материали, се отнасят към местата от втора група 

"Повишена пожарна опасност", наричани за краткост "ПОЖАРООПАСНИ МЕСТА" 

КЛАСОВЕ НА ПОЖАРООПАСНИТЕ МЕСТА ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ 

Клас П-I - места в помещения на строежи от категории по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г, в 

които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура над 55 до 120°С; 

Клас П-II - места в помещения на строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, в които се 

отделят горими прахове или влакна, преминаващи в суспендирано състояние, като за 

опасността от пожар (но не и от експлозия) са от значение физическите свойства на праховете и 

влакната (малка раздробеност, голяма влажност и ДКГВ над 65 g/m
3
), или когато съдържанието 

прахове и влакна във въздуха не достига необходимата общообемна концентрация за експлозия; 

Клас П-IIа - места в помещения на строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, в които се 

отделят, употребяват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 

120°С, или твърди горими вещества и влакнести продукти, за които липсват характерните 

признаци за зоните в помещенията от клас П-II; 

Клас П-III - места в строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, разположени на открито, 

в които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 55°С, 

или твърди горими материали. 

 

Когато отделни пожароопасни производствени съоръжения са разположени на открито или в 

непожароопасни места и не са предвидени специални мерки срещу разпространяването на 

пожара извън границата на съоръжението, за пожароопасно се приема мястото, разположено на 

разстояние до 3 m в хоризонтално и вертикално направление от пожароопасното съоръжение. 

 

В пожароопасни места в помещения и открити съоръжения, разположени на разстояние до 5 m 

в хоризонтално и вертикално направление от апаратите, в които постоянно или периодично се 

използват горими вещества и технологичният процес е свързан с използването на открит огън и 

нажежени части, или в места, където повърхността на технологичния апарат е нагрята до 

температурата на самовъзпламеняване на горимите пари, прахове или влакна, се предвиждат 

електрически съоръжения в нормално изпълнение. 



СТЕПЕН НА ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В 

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛАСА НА ПОЖАРООПАСНОТО МЯСТО 

№ 

по 

ред 

Видове машини и съоръжения  

и условия на работа 

Степен на защита на съоръжението  

при клас на пожароопасното място 

  П-I П-I I П-I Iа П-I I I 

1. Стационарни машини без искрящи части IP-44 IР-44 IP-33 IP-44 

2. Стационарни машини с искрящи части 

(контактни пръстени и колектори) 
IP-44 IP-54 IP-33 IP-44 

3. Преносими или често премествани машини IP-44 IP-44 IP-44 IP-44 

4. Електрически кранове, телфери: 
    

 а) с искрящи части IP-54 IP-54 IP-33 IP-44 

 б) без искрящи части IP-44 IP-44 IP-33 IP-44 

5. Електрокари IP-44 IP-44 IP-44 IP-44 

СТЕПЕНТА НА ЗАЩИТА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И 

ИНСТАЛАЦИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛАСА НА ПОЖАРООПАСНОТО МЯСТО 

№ 

по 

ред 

Вид на елементите от електрически 

уредби и инсталации и условия на 

работа 

Степен на защита на съоръжението  

при клас на пожароопасните места 

П-I П-I I П-I Iа П-I I I 

1. Стационарни с искрящи части IP-44 IP-54 IP-44 IP-44 

2. Стационарни без искрящи части IP-44 IP-44 IP-44 IP-44 

3. 
Преносими или често премествани апарати 

и прибори:     

 
а) с искрящи части IP-54 IP-54 IP-54 IP-54 

 
б) без искрящи части IP-44 IP-44 IP-44 IP-44 

4. 
Шкафове за монтиране на апарати и 

прибори в нормално изпълнение:     

 
а) с искрящи части IP-44 IP-54 IP-33 IP-54 

 
б) без искрящи части IP-44 IP-44 IP-33 IP-44 

5. Съединители и разклонителни кутии IP-44 IP-44 IP-32 IP-44 

6. Разпределителни устройства и табла IP-44 IP-54 IP-33 IP-44 

 

СТЕПЕНТА НА ЗАЩИТА НА ОСВЕТИТЕЛИТЕ  

В ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛАСА НА ПОЖАРООПАСНОТО МЯСТО 

№ 

по 

ред 

Осветители и условия за работа 
Степен на защита при клас 

на пожароопасните места 

  П-I П-I I П-I Iа П-I I I 

1. С нажежаема жичка, халогенни и 

луминесцентни лампи 
I P-44 I P-54 I P-21 I P-44 

2. За същите лампи, при наличие на местна 

смукателна и общообменна вентилация 
- I P-21 - - 

 


