
I. Категоризация на обекта
• Нормална пожарна опасност за сградата
• Ш-та категория по осигуреност на ел. захранване
• Клас на функционалната пожарна опасност на сградата-Ф4. Подклас

Останалите изисквания съгласно „Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и
норми за осигуряване на безопасност при пожар-в сила от 05.06.2010г." са дадени в част
„Пожарна безопасност" към обекта.

П. Обезопасяване на производственото оборудване
1.1 Изпълнение на електросъоръженията: За избягване опасностите за ел техническия

и неелектротехническия персонал, в съответствие с класа на помещенията, групата и средата
са избрани: а) електросъоръжения в нормално изпълнение за монтаж в помещенията и в
праховодозащитено изпълнение за монтаж в сан възли и на открито; б) проводници ПВВ-
МБ1 положени скрито под мазилка; ПВ-А1 в негорими РУС тръби открито в окачен таван.

1.2. Защита срещу директен допир до тоководещи части под напрежение.
За избягване на тези опасности, съгласно проекта - тоководещите части се разполагат

извън зоната на случаен допир при спазване разстоянията предписани от нар. № 3. Всички
монтирани на закрито ел. съоръжения са със защита от проникване на външни тела - най-
малко 1Р2Х; всички монтирани на открито ел. съоръжения - най-малко 1Р 4Х.

ЬЗ.Защита срещу индиректен допир. За избягване допирането до нетоководещи
метални части нападнали под напрежение вследствие повреди и аварии, в съотвествие със
системата на ел. захранване и работната среда се прилага: -зануляване с използване на отделен
нулев проводник за осв. тела в сградата.

1.4. Защита от опасности, произтичащи от други причини: - работа и обслужване на
специални ел. съоръжения ; - подемнотранспортни машини, ръчни ел. инструменти;
заваръчни апарати и др. Да се спазват изискванията на "Наредба №7 за общите изисквания V
задължения за осигуряване безопасността при трудовата дейност", на всички нормативни
документи посочени към нея. Лицата извършващи горните видове дейности да бъдат
проверени и изпитани по вътрешните нормативи, правилници и инструкции на съответната
организация извършваща тези дейности.

1.5. Защита срещу първично и вторично въздействие на мълния За избягване
опасността от пряко попадение и вторично проявление (електромагнитна и електростатична
индукция) на мълния е разработена мълниезащитна инсталация състояща се от
мълниеприемник с изпреварващо действие монтиран на съседен покрив съгласно Наредба №
4/22.12.2010 За мълниезащита на сгради и външни съоръжения и открити пространства;
Заземяването на мълниеприемното устройство се извършва към отделни заземители.

1.6. Изисквания за безопасна работа при извършване на монтажни работи по
действуващи ел. разклонителни кутии и осветителни тела. При монтажни работи свързани
с пълно или частично изключване на напрежението, трябва да се изпълнят следните
мероприятия по Б.Х.Т.П.Б.:- изключване на напрежението; - окачване на табели и ограждения
на работното място; - проверка за отсъствие на напрежение. Всички монтажни и демонтажни
работи да се извършат в присъствието на ел. техник и в съответствие с правилниците.
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