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Целта на настоящата книга е, да представи на читателя найчесто използваните знаци в областта на охрана на труда, както и
символите маркиращи характеристиките и качествата на личните
предпазни средства. Разгледани са от гледна точка на
нормализацията и стандартизацията при използването им.
Съдържащата се информация е предназначена, както за
ръководители и изпълнители, свързани пряко или косвено с
охрана на труда, но така също за всички работещи в различните
сектори на индустрията и производството, за оценяване и
маркиране на рисковете и степените на защита.
Съдъращият се богат графичен материал е взет от нормативните документи на
оторизираните организации. Всеки има право да ги репродуцира и използва, спазвайки
минималните изисквания за употребата и приложението на пиктограмите, без те да бъдат
модифицирани.
От друга страна, освен сигнализацията предвидена в нормативните документи,
предпиятията могат да изработват и други табели съобразени с тяхната специфика, т.е. всеки
е свободен създава свои допълнителни сигнализационни табели от които има необходимост,
спазвайки принципите и минималните изисквания фиксирани в нормативните документи.

2

Съдържание
Предговор ........................................................................................................................ 5
1. Въведение ......................................................................................................................... 7
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Използвана терминология .............................................................................................
Видове сигнализаця......................................................................................................
Организиране на сигнализацията за безопасност и/или здраве при работа ......................
Взаимно заменяне и комбиниране .................................................................................
Ефективност на сигнализацията ....................................................................................

7
8
8
8
8

2. Знаци и сигнализация по охрана на труда ........................................................................... 9
2.1. Забраняващи знаци ...................................................................................................... 9
2.2. Предупреждаващи знаци .............................................................................................. 9
2.3. Задължаващи знаци .................................................................................................... 10
2.4. Указателни знаци за противопожарно оборудване и разполагането му .......................... 10
2.5. Указателни знаци за аварийни изходи и първа помощ ...................................................10
2.6. Знаци за маркиране на препятствия и опасни места ................................................... 11
2.7. Маркиране на транспортни маршрути ......................................................................... 11
2.8. Сигнализация с цветове............................................................................................... 11
2.9. Сигнали подавани с ръце ............................................................................................. 12
2.10. Минимални изисквания за сигнали, подавани с ръце .................................................. 13
2.11. Минимални изисквания към светещите знаци ...............................................................14
2.12. Минимални изисквания към звуковите сигнали............................................................ 14
2.13. Минимални изисквания към знаците върху контейнери и тръби .................................... 15
2.14. Минимални изисквания за идентифициране и разположение
на пожарогасителните технически средства ................................................................ 15
3. Символи за опасност - тяхната класификация и използването им ....................................... 16
3.1. Класификация и символи за опасни вещества и стоки ................................................... 16
3.2. Символи за опасност и тяхното значение при работа с химически субстанции................. 17
3.2.1. Символи по старата, но все още действаща система ........................................... 17
3.2.2. Пиктограми за опасност според новата система (регламент CLP/SGH) .................. 18
3.2.3. Пример, съпоставка на етикет по двете системи ................................................. 19
3.3. Представяне на символите в знаци ............................................................................... 19
3.4. Табели........................................................................................................................ 19
3.4.1. Нестандартни табели по Охрана на труда .......................................................... 19
3.4.2. Знаци за електрически уреди и инсталации по БДС ............................................ 20
3.4.3. Предупредителна табела за превоз на опасни стоки с автомобилен и железопътен
транспорт ......................................................................................................... 21
3.4.4. Други табели ................................................................................................... 22
3.4.5. Минимални общи изисквания към табелите ........................................................ 23
4. Символи за маркиране на лични предпазни средства (ЛПС) ................................................. 24
4.1. Общи основи на символизирането и маркирането на ЛПС .............................................. 24
4.1.1. Директиви на СЕЕ............................................................................................. 24
4.1.2. Класификация на ЛПС ...................................................................................... 24
4.1.3. Изпитания според предназначението на ЛПС ..................................................... 25
4.1.4. Маркировка СЕ................................................................................................. 25
4.1.5. Символизиране на безопасен контакт с хранителни продукти ............................ 27
4.1.6. Графично представяне на ЛПС ......................................................................... 28
4.1.7. Методи и техники за нанасяне на маркирането на ЛПС ..................................... 28
4.2. Стандарти и символи използвани при защитни облекла, гащеризони и комбинезони ....... 29
4.2.1. Стандарти за защитни облекла.......................................................................... 29
4.2.2. Маркиране със символи .................................................................................... 31
4.2.2.1. Пиктограми ........................................................................................... 32
4.2.2.2. Използване на пиктограмите за задаване на нивото на защита ................ 33
4.2.3. Примери за маркиране на облеклата с използване на пиктограми ....................... 34
4.2.4. Маркиране на условията за поддръжка на защитните облекла ............................38
4.2.5. Кодиране на размерите на защитните облекла ................................................... 39
4.2.6. Избор на най-подходящото облекло според маркировката и комплексна
ергономична оценка .......................................................................................... 39

3

4.3. Стандарти и символи използвани при защитни ръкавици ...............................................
4.3.1. Стандарти за защитни ръкавици........................................................................
4.3.2. Маркиране със символи ....................................................................................
4.3.2.1. Пиктограми ...........................................................................................
4.3.2.2. Използване на пиктограмите за задаване на нивото на защита ................
4.3.3. Примери за маркиране на ръкавици с използване на пиктограми ........................
4.3.4. Кодиране на размерите на защитните ръкавици .................................................

40
40
40
40
41
41
42

4.4. Стандарти и символи използвани при дихателни маски..................................................
4.4.1. Стандарти за дихателни маски ..........................................................................
4.4.2. Класификация на филтрите...............................................................................
4.4.3. Маркиране ......................................................................................................

43
43
43
43

4.5. Стандарти и символи използвани при тапи за уши........................................................ 44
4.5.1. Стандарти за антифони..................................................................................... 44
4.5.2. Маркиране ...................................................................................................... 45
4.6. Стандарти и символи използвани при защитни очила .................................................... 45
4.6.1. Стандарти за защитни очила ............................................................................. 45
4.6.2. Маркиране ...................................................................................................... 45
4.7. Други нестандарнти символи поставяни на опаковките на ЛПС ...................................... 46
5. Заключение ...................................................................................................................... 47
Приложение 1. Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за
знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа................................48
Източници ......................................................................................................................... 51

4

Предговор
Тази книга беше започната като статия за сайта www.eurodist.biz, но обема й
така набъбна, че вече може да бъде наречена книга.
Оформиха се две основни части: Знаци и сигнализация по охрана на труда и
Маркиране на лични предпазни средства.
Първата част съдържа богат графичен материал съобразен с нормативната уредба,
но така също и други методи за сигнализиране, като: звукови сигнали; светлинни сигнали;
вербални сигнали и такива подавани с ръце. Специално внимание е отделено на новата
европейска система за Класификация и символизиране на опасни вещества и стоки.
Разгледани са символите за опасност и тяхното значение при работа с химически
субстанции.
Втората част представя символизирането на личните предпазни средства (ЛПС) и
по-специално маркирането им. Маркировката е разгледана в двата си аспекта: за
доказване на произход - съответствие с изискванията на европейските директиви и
символи подпомагащи избора на конкретните ЛПС. Тази част може да бъде добър
помощник на потребителите да се ориентират при избора на най-подходящото ЛПС за
защита срещу конкретни рискове и заплахи при изпълнение на трудовите задължения от
работещите във всички сфери на човешката дейност.
Създаването на безопасни условия на труд е задължение и грижа на всеки един от
нас. Преди да започне същинската част на книгата, бих желал да преразкажа, или по
скоро да цитирам две истории разказани ми от мой познат.
-

Преди време си купих два чифта защитни очила. Единия чифт са кавяви
(затъмнени) – за слънце и силна светлина, а другия са кехлибарени – за
подобряване на виждането в мъгла и сумрак. Това са професионални очила и са
от висок клас на защита. Не пропускат ултравиолетовите лъчи. Откакто ги
купих, направо се родих. Преди време си осветих очите с електрожен и от тогава
имам голям проблем с очите, но когато нося тези очила, изчезва неприятното
парене което чувствам, когато съм без тях.

-

Поздравявам те, за решението да напишеш книга в областта на охрана на труда.
Хората трябва да познават рисковете и средствата за защита. Аз например дълги
години рабитих в шумна среда и подценявах опасността за моето здраве. Никога
не съм използвал антифони или каквито и да е лични предпазни средства. Сега
съм с 60 процента намален слух.

Вероятно всеки който чете тази книга, е чувал или би могъл да разкаже подобни
разкази и случки със самия него. Ще бъда радостен, ако с настоящата книга спомогна,
такива случки да не бъдат допускани, защото лечението е трудно, а би следвало да се
обърне внимание на превенцията и запазване на здравето.
Тук бих желал да засегна още един въпрос, който е малко встрани от темата на
настоящата книга, но е от изключителна важност от гледна точка охраната на труда.
Важен елемент, но за съжаление все още подценяван в множество предприятия е
поддържането на хигиена и чистота на работното място. Порочната практика е все още
неефективното класическо използване на парцали, които по-скоро замазват отколкото
наистина да почистват. На пазара се предлагат специализирани кърпи за професионални
цели осигуряващи ефикасно почистване на работното място, както и за почистване и
подсушаване на ръцете. Някога имаше табелки “Пази чистота”. Аз бих казал, че поправилния призив за работното място е “Поддържай чистотата”.
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Това е електронния вариант на книгата. Готов съм да я подготвя за отпечатване и
на хартиен носител, при положение, че се намерят заинтересовани физически или
юридически лица които да ме подпомогнат със спонсориране на издаването й.

Телефон за контакт: 0898 60 70 74
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1. Въведение
Знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа, са такива знаци и
сигнали, които се отнасят до специфичен обект, дейност или ситуация. В зависимост от
случая те дават информация или инструкции за безопасността и/или здравето на
работещите посредством табела, цвят, светещ знак, звуков сигнал и сигнал, подаван с ръце.
1.1. Използвана терминология
Таблица 1.1.

Термин или израз

Смислово значение [9]

Забранителен знак

Знак, който забранява поведение, което може да
предизвика или причини опасност.

Предупредителен сигнал

Сигнал, предупреждаващ за риск или опасност.

Задължаващ знак

Знак, който предписва специфично поведение.

Сигнал за спасяване и евакуация

Сигнала дава информация за аварийни изходи и
средства за евакуация и спасяване.

Индикационен сигнал

Сигнала предоставя информация за конкретна
ситуация различна от изброените до момента.

Табела

Представлява
комбинация
от
геометрични
фигури, цветове и символи или пиктограма
предоставяща специфична индикация, чрез
осветяване с достатъчна интензивност.

Допълнителна табела

Използва се в комбинация с друга табела или
знак и осигурява допълнителни указания. Найчесто това са табели с текст.

Цвят за безопасност

Цвят с който се задава специфично значение.
Виж т. 2.8.

Символ или пиктограма

Фигура, която описва конкретна ситуация или
предписва специфично поведение, което се
използва върху добре осветена табела или знак.

Светлинен сигнал/светещ знак

Сигнал излъчван от специално устройство,
изработено от прозрачни или полупрозрачни
материали, осветено отвътре или отзад, така че
да се появяват сами по себе си, върху осветената
повърхност.

Звуков сигнал

Кодиран звуков сигнал, излъчва се от специално
устройстви – сирени, камбани..., без да се
използва човешки или синтетичен глас. Използва
се при възникване или при опасност от
възникване на авариина ситуация или пожар.
Изисква незабавна евакуация.

Вербална комуникация

Предварително подготвено съобщение с думи,
като комуникацията се извършва с човешки или с
изкуствено възпроизведен глас

Сигнали, подавани с ръце

Движение или позиция на ръцете или на дланите
с кодирана форма за направляване на лица,
които
извършват
определени
маневри,
създаващи риск или опасност за работещите
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1.2. Видове сигнализаця
Сигнализацията може да е:
• постоянна: знаци, цвят, етикетиране;
• временна: (според ситуацията) светлинен сигнал, звуков сигнал...
1.3. Организиране на сигнализацията за безопасност и/или здраве при работа
Сигнализацията се налага да бъде прилагана, винаги когато на работното място
съществуват определени рискове, които не могат да бъдат избегнати или елиминирани
посредством колективни методи на защита или чрез организацията на труда.
Ръководителя на предприятието е този който определя местата, начините и
средствата за сигнализация във функция на рисковете и опасностите.
Работниците и служителите на предприятието трябва да получават информация и
обучение по отношение на сигнализационните табели и цветове. Обучението трябва да се
повтаря периодично при необходимост, за опресняване на знанията и актуализиране на
нормативната база.
1.4. Взаимно заменяне и комбиниране
За сигнализация, може да се използват взаимозаменяеми или допълващи се знаци и
сигнали. По този начин може да се увеличи ефективността на сигнализацията. При избора за
комбиниране, понякога е възможно:
• между цвят за сигурност и табели;
• между светлинен сигнал и зумер.
Някои видове сигнали могат да бъдат използвани заедно, а именно: светлинен и звуков.
1.5. Ефективност на сигнализацията
Ефективността или ефикасността на знаците не трябва да бъде застрашена от:
а) наличието на още един сигнал или друг източник на излъчване от същия тип, който
може да влоши чуваемостта или видимостта, което предполага например:
• да се избегне поставянето на прекомерно голям брой табели и знаци в
непосредствена близост помежду им;
• да не се използват едновременно два светлинни сигнала, които могат да бъдат
объркани;
• да не се използва светлинен сигнал в близост до друг силно осветен източник;
• да не се използват едновременно два различни звукови сигнала издавани от
различни източници;
• да не се използва звуков сигнал, ако на околния шум е твърде силен.
б) лош дизайн, недостатъчен брой табели и знаци, неправилно разположени, лошо
физическо състояние или неизправност на средства и устройствата за сигнализация.
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2. Знаци и сигнализация по охрана на труда
Съгласно БДС 30-35 /76, Наредба 4 от 02.08.1995 и други нормативи. [1]

2.1. Забраняващи знаци
Забранителните знаци имат кръгла форма, черна пиктограма на бял фон с червена ограждаща
и диагонална линия; червената част трябва да покрива най-малко 35% от повърхността на знака.
Таблица 2.1.

Забранени са
стифирането и
складирането

Забранено е
преграждането на
пътя

Забранено е
докосването

Забранено е за
индустриални
превозни средства

Забранено е за
външни лица

Водата не е за
пиене

Забранено е
гасенето с вода

Забранено е за
пешеходци

Забранени са
пушенето и паленето на открит огън

Забранено е
пушенето

2.2. Предупреждаващи знаци
Предупредителните знаци имат триъгълна форма, черна пиктограма на жълт фон с черна огражТаблица 2.2.
даща линия; жълтата част трябва да покрива най-малко 50% от повърхността на знака.

Висока температура

Ниска температура

Биологична опасност

Силно магнитно поле

Лазерно лъчение

Поддържащ горенето
материал

Опасност от
електрически ток

Индустриални
превозни средства

Опасност от падане
на окачени товари

Опасност от падане

Опасност от спъване

Лазерно лъчение

Внимание!Опасност

Радиоактивен
материал или радиоактивно облъчване

Разяждащ материал

ЕX
Токсичен материал

Взривоопасен
материал или опасност от експлозия

Лесно запалим
материал

Място където може да
възникне експлозивна атмосфера

Вреден или дразнещ
материал
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2.3. Задължаващи знаци
Задължителните знаци имат кръгла форма, бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да
покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.
Таблица 2.3.

Общ задължителен
знак
(когато е необходимо
се придружава от
друг знак)

Задължителен
маршрут за
пешеходците

Трябва да се носи
защитен колан

Трябва да се
носят защитни
средства за
лицето

Трябва да се
носи защитно
облекло

Трябва да се носят
защитни ботуши

Екипировка за
защита на
дихателните
органи

Трябва да се
носят защитни
антифони

Трябва да се
носи защитна
каска

Трябва да се
носят защитни
средства за
очите

Задължително
използване на
защитни
ръкавици

Стрелка - Задава
задължителна
посока на
движение

2.4. Указателни знаци за противопожарно оборудване и разполагането му
Противопожарните знаци имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на червен
фон; червената част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака.
Таблица 2.4.

Пожарогасител

Известително –
алармено
устройство

Телефон при пожар

Противопожарни
съоръжения

Противопожарна
стълба

Противопожарен
кран с шланг

Алармено
устройство

Посока към противопожарно оборудване /допълнителен
информационен знак/

2.5. Указателни знаци за аварийни изходи и първа помощ
Знаците за авариен изход или първа помощ имат правоъгълна или квадратна форма, бяла
пиктограма на зелен фон; зелената част трябва да покрива най-малко 50% от повърхността на знака.
Таблица 2.5.

Посока на движение
Авариен изход / спасителен маршрут

Носилка

Предпазен душ

Измиване на
очите

Пункт за първа
помощ

Авариен
телефон за
първа помощ
или евакуиране
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2.6. Знаци за маркиране на препятствия и опасни места [7]
а) местата в застроените зони в предприятията, в които работещите имат достъп по
време на тяхната работа и в които съществува риск от удар в препятствия, от
падане на хора или предмети, се маркират с редуващи се ивици в жълто и черно
или червено и бяло;
б) размерите на маркировката съответстват на размерите на местата, където
съществува риск от удар, падане или падащи предмети или на опасните зони;
в) жълто-черните или червено-белите ивици трябва са под ъгъл от приблизително
45 градуса и приблизително с един и същи размер:

Фиг. 2.1.

2.7. Маркиране на транспортни маршрути [7]
а) за да се осигури безопасност на работещите, маршрутите на превозните средства
са ясно определени посредством непрекъснати линии в ясно видим цвят- за
предпочитане бял или жълт, в зависимост от цвета на настилката;
б) линиите се разполагат така, че да показват необходимата безопасна дистанция
между превозните средства и всеки обект, който може да бъде в близост, и
между пешеходците и превозните средства;
в) постоянните транспортни маршрути в открити застроени зони се маркират по
подобен начин, освен ако те не са снабдени с подходящи бариери или тротоари.
2.8. Сигнализация с цветове
Таблица 2.6.

Цвят

Значение или цел
Сигнал за забрана

Червен

За индикация на опасност
- аларма

За индикания и уточняване
При опасни ситуации или опасно
поведение
Стопове, прекъсвачи и
устройства за аварийто спиране
на устройствата и машините
Задължителна евакуация

Устройства и
противопожарна
екипировка

За идентификация и
локализация на разположението

Жълт, оранжево-жълт
или кехлибарен

Предупредителен сигнал

Внимание, предупреждение
Вземи мерки
Проверка, проучи

Син

Сигнал за задължение

Поведение или специфично
действие
Задължение да се носят лични
предпазни средства

Зелен

Сигнал спасяване или
резервен /авариен изход
Знак за оказване на първа
помощ

Врати, изходи, маршрути,
оборудване, обезопасени места
и помещения, помощни средства

Ситуация на сигурност
Няма опасност

Връщане към нормално
състояние/положение
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2.9. Сигнали подавани с ръце
Кодираните сигнали подавани с ръце се използват за маневри в определени сектори.
Използва се набор от кодирани сигнали, групирани както следва: общи сигнали, хоризонтални
двежения, вертикални движения и опасност. Представени са от Таблица 2.7. до Таблица 2.10.
- Общи сигнали
Таблица 2.7.

Значение

Описание

Илюстрация

Старт
Внимание!

Двете ръце са изпънати хоризонтално
с дланите обърнати напред

Начало на командата

Стоп
Прекъсване

Дясната ръка е изпъната нагоре с
дланта обърната напред

Край на действието

Край
на

Двете ръце кръстосани на височината
на гърдите

операцията
- Хоризонтални движения
Таблица 2.8.

Значение

Движение напред

Движение назад

Описание

Двете ръце са сгърати с дланите
нагоре и с ръце до лакътя се правят
бавни движения в посока към тялото

Двете ръце са сгърати с дланите
надолу и с ръце до лакътя се правят
бавни движения в посока обратна на
тялото

Отдясно на
сигналиста

Дясната ръка е изпъната с дланта
надолу и бавно прави леки движения
надясно

Отляво на
сигналиста

Лявата ръка е изпъната с дланта
надолу и бавно прави леки движения
наляво

Дистанция по
хоризонтала

Илюстрация

Ръцете показват съответното
разстояние
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- Вертикални движения
Таблица 2.9.

Значение

Описание

Вдигни

Дясната ръка показва нагоре с дланта
напред, като бавно описва кръгове

Спусни

Дясната ръка показва надолу с
дланта навътре, като бавно описва
кръгове

Дистанция по
вертикала

Илюстрация

Ръцете показват съответното
разстояние

- Опасност
Таблица 2.10.

Значение

Опасност
Авариино спиране

Описание

Илюстрация

Двете ръце вдигнати нагоре с длани
напред

Бързо

Всички движения се извършват побързо

Бавно

Всички движения се извършват бавно

2.10. Минимални изисквания за сигнали, подавани с ръце
* Основни изисквания:
а). сигналите, подавани с ръце, са точни, опростени, експанзивни, лесни за
извършване и разбиране и ясно различими от други подобни сигнали;
б). когато двете ръце се използват едновременно, те трябва да се движат
симетрично и да показват само един сигнал;
в). използваните сигнали могат незначително да се различават или да бъдат поподробни от сигналите, показани по-горе, при условие, че имат еднакво
значение и разбираемост.
* Специфични правила за използване:
а). лицето, подаващо сигналите, наричано "сигналист", използва движенията на
ръцете/китките, за да дава инструкции за маневриране на лицето, което
приема сигналите, наричано "оператор";
б). сигналистът има възможност за визуално наблюдение на всички маневри, без
да бъде изложен на опасност;
в). задълженията на сигналиста се състоят само в направляване на маневрите и
гарантиране на сигурността на работещите в близост;
г). ако изискванията по буква "б" не са изпълнени, се осигуряват допълнително
един или повече сигналисти;
д). когато не е в състояние да изпълни получените инструкции, операторът
прекъсва извършваните маневри, за да поиска нови инструкции при спазване
на необходимите изисквания за безопасност.
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* Допълнителни правила:
а). операторът трябва да вижда сигналиста без трудност;
б). сигналистът да носи един или повече предмети, по които да бъде разпознат,
включително яке, шлем, ръкавели или палки, ярко оцветени, по възможност в
един цвят и да се използват само от него.
2.11. Минимални изисквания към светещите знаци
* Основни характеристики:
а). светлината, излъчвана от такъв знак, трябва да прави ясен контраст със
средата, в която е поставен, в съответствие с неговото предназначение, като
количеството светлина отговаря на условията на средата;
б). светещата област, излъчвана от знака, се състои само от един цвят или
съдържа пиктограма върху определен фон;
в). ако светещата област, излъчвана от знака, се състои само от един цвят, той
трябва да отговаря на таблицата съгласно точка 2.8.;
г). ако светещата област, излъчвана от знака, съдържа пиктограма, тя трябва да
отговаря на изискванията на раздел 2.
* Специфични правила за използване:
а). ако дадено устройство излъчва и постоянни и пулсиращи знаци, пулсиращият
знак се използва, за да покаже по-високото ниво на опасност или поспешната нужда от изпълнение на изискваната намеса или действие;
б). времетраенето и честотата на всяко мигане на пулсиращите светещи знаци
трябва да осигурят правилното възприемане на съобщението и да избягват
всякакво объркване между различните светещи знаци или объркване с
постоянно светещ знак;
в). при замяна или комбиниране на мигащ знак и акустичен сигнал се използват
идентични кодове;
г). в случай на сериозна опасност устройствата, излъчващи мигащи знаци,
трябва да са специално подсилени или снабдени със спомагателна лампа.
2.12. Минимални изисквания към звуковите сигнали
I. Акустични сигнали - основни характеристики
а). Акустичните сигнали трябва:
* да имат ниво на звука, значително по-високо от нивото на околния шум,
така че да бъдат чувани, без да са прекалено високи или болезнени;
* да са лесно разпознавани, особено по дължината на пулсациите, интервала
между пулсациите или техните групи, и да бъдат ясно различими от
всички други акустични сигнали и околни шумове.
б). Ако дадено устройство излъчва акустичен сигнал с променлива и постоянна
честота, променливата честота се използва, за да покаже по-високото ниво
на опасност или по-спешната нужда от изпълнение на изискваната намеса
или действие.
в). Сигналът за евакуация трябва да е продължителен.
II. Вербална комуникация - основни характеристики
а). Вербалната комуникация между говорещия или източника на звук и един или
повече слушатели е във формата на кратки текстове, фрази, групи от думи
и/или отделни думи, които може да се кодират.
б). Доколкото е възможно, вербалните съобщения са кратки, точни и ясни.
в). Вербалните умения на говорещия и възможността за чуване от слушателя
(слушателите) трябва да осигуряват надеждна вербална комуникация.
г). Вербалната комуникация е пряка (посредством човешки глас) или косвена
(посредством човешки или изкуствен глас, който се предава чрез съответните
средства).
д). Специфични правила за използване:
* отговорните лица трябва да знаят използвания език добре, за да могат
правилно да произнасят и разбират съобщенията и да реагират по
подходящ за здравето и/или безопасността начин;
* ако вербалната комуникация се заменя или комбинира със знаци, се
използват кодови думи, представени в таблица 2.11.
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Таблица 2.11.

Кодова дума
Старт
Стоп
Край
Вдигни
Спусни
Напред
Назад
Надясно
Наляво
Опасност
Бързо

Значение
начало на командата
прекъсване или край на действието
спиране на операцията
вдигане на товар
спускане на товар
координиране със съответни сигнали,
подавани с ръце
при аварийно спиране
по-бързо извършване на действието от
съображения за сигурност

2.13. Минимални изисквания към знаците върху контейнери и тръби
a). Контейнери, които се използват при работа за съхранение на опасни вещества или
препарати, заедно с видимите тръби, които съдържат или транспортират опасни
вещества или препарати, се етикетират с пиктограма или символ на цветна основа
съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране
на химични вещества и препарати.
б). Изискванията, не се прилагат за контейнери, използвани при работа за кратки
периоди, и за контейнери с често променящо се съдържание, ако са предприети
подходящи алтернативни мерки, по-специално за информиране и/или обучение,
които гарантират същото ниво на защита.
в). Етикетите могат да бъдат:
* заменени от предупредителни знаци, като се използват същите пиктограми или
символи;
* допълнени с информация за името и/или формулата на опасните вещества или
препарати и подробности за съществуващата опасност;
* допълнени или заменени със знаци за транспорт на опасни вещества или
препарати, прилагани във всички страни на ЕС, при транспортиране на
контейнерите до работното място.
г). Знаците се поставят, както следва:
* откъм видимата им страна (страни);
* в гъвкава, самозалепваща се или боядисана форма.
д). Където е подходящо, знаците трябва да съдържат информация за основните си
характеристики и да отговарят на изискванията за използване на табели.
е). Етикетите, използвани за тръби, се поставят на видимо място и на достатъчни
интервали в близост до най-опасните точки, като вентили или свързващи места.
ж). Райони, стаи или оградени места, използвани за складиране на значителни
количества опасни вещества или препарати, се обозначават с подходящ
предупредителен знак, освен ако етикетирането на индивидуалните пакети или
контейнери е адекватно за тази цел, като се вземат предвид изискванията за
размерите.
Складирането на определено количество опасни вещества или препарати може
да се обозначи и с предупредителния знак за обща опасност.
з). Знаците или етикетите се поставят близо до района за складиране или на вратата,
водеща в склада.
2.14. Минимални изисквания за идентифициране и разположение на
пожарогасителните технически средства
a). Изискванията се прилагат за оборудване, използвано само за борба с огъня.
б). Пожарогасителните технически средства се идентифицират чрез използване на
специфични цветове за оборудването и поставяне на табели за обозначаване на
неговото местоположение или на точките за достъп до него.
в). Местоположението на пожарогасителните технически средства и пътищата за
достъп до него се означават с табелите, посочени в т. 2.4.
г). Цветът за идентифициране на пожарогасителните технически средства е червен.
Областта с червен цвят трябва да е достатъчно голяма, за да може оборудването
да се идентифицира лесно.
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3. Символи за опасност и тяхната класификация
Европейският регламент наречен CLP (Claasification, labelling, packaging – класификация,
етикетиране, опаковане), предлага за използване и прилагане на международните препоръки според
GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химичните вещества), която
постепенно да замени съществуващата Европейска система. Ще се прилага задължително за всички
химически вещества от края на 2010 г., и ще е допустимо използването и на старите до юни 2015 г. [8]

3.1. Класификация и символи за опасни вещества и стоки
Забележка: Националната класификация е според БДС 16114-85 и е в съгласуваност с международната.
Таблица 3.1.

Клас

Подкласове

1. Експлозиви (Взривни вещества)

1.1. Взривни вещества и изделия, опасни от взрив на масата им
1.2. Взривни вещества и изделия с невзривяваща се маса, но
създаващи опасност от разпръскване
1.3. Взривни вещества и изделия с невзривяваща се маса,
създаващи опасност от пожар, незначителна опасност от
взрив, без или с опасност от разпръскване
1.4. Взривни вещества и изделия, които не представляват
значителна опасност
1.5. Много нечувствителни взривни вещества и изделия

2. Газове - сгъстени, втечнени или разтворени
под налягане

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3. Леснозапалими течности

3.1. Особено опасни леснозапалими течности
3.2. Постоянно опасни леснозапалими течности
3.3. Леснозапалими течности, опасни при повишена
температура

4. Леснозапалими вещества

4.1. Леснозапалими твърди вещества
4.2. Самозапалващи се вещества
4.3. Вещества, отделящи горими газове при въздействие с вода

5. Окисляващи вещества и органични прекиси

5.1. Окисляващи вещества
5.2. Органични прекиси

6. Отровни (токсични) вещества и инфекциозни
вещества

6.1. Летливи отровни вещества
6.2. Нелетливи отровни вещества
6.3. Инфекциозни вещества

7. Радиоактивни вещества (материали)

Негорими, неотровни газове
Отровни газове
Горими газове
Горивни, отровни газове

-

8. Разяждащи и корозивни вещества

8.1. Вещества, притежаващи киселинни свойства
8.2. Вещества, притежаващи основни (алкални) свойства
8.3. Разни разяждащи и корозивни вещества

9. Други опасни вещества

9.1. Вещества, които не могат да бъдат отнесени по своите
опасни свойства към други класове
9.2. Вещества с относително ниска степен на транспортна
опасност
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3.2. Символи за опасност и тяхното значение при работа с химически субстанции
3.2.1. Символи по старата, но все още действаща система
В таблица 3.2. са представени символите на старата, но все още действаща система.
Таблица 3.2.

Символ

C

Опасност

Предпазване

Живи
тъкани
и
оборудване
се
разрушават при контакт с тези
химикали.

Да се предотвратява контакт с кожа,
очи и дрехи! Да не се вдишва!

Този символ маркира субстанциите,
които могат да експлоадират при
определени условия.

Да се избягват удари, търкане, искри,
огън и топлина!

Някои органични прекиси; течности с
точка на запалване под 21 °C, които
не са изключително запалителни.
Твърди вещества, които лесно се
запалват и продължават да горят и
тлеят
сами,
образуват
запалими
субстанции под въздействието на
влага или други причини.

Пази далече от открит огън, искри и
източници на топлина!

Течности, чиято точка на запалване е
под 0 °C и точка на кипене максимум
35 °C; газове, смес от газове
(включително втечнени газове), които
имат точка на запалване на въздуха
при нормално налягане.

Пази далече от открит огън, искри и
източници на топлина!

Продукти съдържащи тежки метали,
както и нефтопродукти и силни
киселини и основи.

Да не се разлива върху почвата или
водата! Да се изхвърля само в
определени места за опасни отпадъци!

Окисляващите се субстанции могат да
възпламенят горивни материали или
да усилят съществуващ пожар и по
този начин да правят гасенето трудно.

Да се избягва всякакъв контакт със
запалителни материали!

Субстанциите са много опасни за
здравето при вдишване, гълтане или
контакт с кожата. Могат да доведат до
необратими
вреди
за
здравето.
Обръща се особено внимание за
ракообразуващо,
наследствено
измененящо или пречещо развитието
на плода въздействие на отделни
вещества.

Предотвратявайте контакт с човешкото
тяло! В случай на неразположение
незабавно се консултирайте с лекар!

Субстанциите са много опасни за
здравето при вдишване, гълтане или
контакт с кожата. Могат да доведат до
необратими
вреди
за
здравето.
Обръща се особено внимание за
ракообразуващо,
наследствено
измененящо или пречещо развитието
на плода въздействие на отделни
вещества.

Предотвратявайте контакт с човешкото
тяло! В случай на неразположение
незабавно се консултирайте с лекар!

Корозивен/Corrosive

E

Експлозивен/Explosive

F

Лесно запалим/Highly flammable

F+

Изключително запалим/Extremely
flammable

N

Опасeн за околната среда
/Dangerous for the environment

O

Оксидиращ/Oxidising

T

Токсичен/Toxic

T+

Силно токсичен/Very toxic
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Xi

Този символ маркира субстанциите,
които могат да имат възпалителен
ефект
върху
очите,
кожата
и
дихателните пътища.

Избягвайте контакт с кожа, очи и не
вдишвайте парите!

При попадане на тези субстанции
върху човешкото тяло са възможни
необратими вреди за здравето, чрез
еднократно,
многократно
или
продължително
приемане.
При
определени вещества не трябва да се
изключва
ракообразуващото,
наследствено
изменящото
или
пречещо на развитието на плода
въздействие.

Избягвайте контакт с човешкото тяло,
включително инхалиране на пари! В
случай
на
неразположение
се
консултирайте с лекар!

Дразнещ/Irritating

Xn

Вреден/Harmful

3.2.2. Пиктограми за опасност според новата система (регламент CLP/SGH)
Представените в Таблица 3.3 пиктограми са взети от сайта на Икономическата комисия
на ООН за Европа.
Таблица 3.3.

SGH01

SGH02

SGH03

SGH04

SGH05

SGH06

SGH07

SGH08

SGH09

Освен представените пиктограми, новата система задава кодирането[11] на:
• опасност – първата буква е Н следвана от цифри и букви прецезиращи,
съответстващи на конкретна опасност;
• допълнителна информация – кода е EUH придужен с цифри и букви за
допълнително разясняване;
• основни съвети (предупреждаващи за предпазливост към определен риск) –
кода започва с буквата Р следвана от цифри конкретизиращи съдържанието на
предупреждението.
Няколко примера за кодиране:
Н221 – Леснозапалим газ
EUH201A – Внимание! Садържа олово
Р402 - Да се съхранява на сухо място
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3.2.3. Пример, съпоставка на етикет по двете системи
На Фиг. 3.1. са показани примерни етикети за един и същи продукт, като Фиг.3.1.а). е
според старата система СЕЕ и валидна до 2015 г., а на Фиг.3.1.б). по новата система CLP/SGH
въведена в употреба през януари 2009 г.

а).

б).
Фиг. 3.1. [12]

3.3. Представяне на символите в знаци
На фигурата отдолу (Фиг.3.2.), е показано как символа Вреден/Harmful може да
се използва в указателни и предупреждаващи знаци.

Фиг. 3.2.

3.4. Табели
3.4.1. Нестандартни табели по Охрана на труда [3]
Табелите комбинират символи, знаци и текст. Показани са примерни варианти.
Таблица 3.4.

,
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3.4.2. Знаци за електрически уреди и инсталации по БДС [3]
Съгласно БДС 30-35-76г., изменения и допълнения 1008/81г.
Таблица 3.5.
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3.4.3. Предупредителна табела за превоз на опасни стоки с автомобилен и
железопътен транспорт
Табелата е оранжево оцветена (отразяваща светлината)
основа, черни ръбове и черна хоризонтална линия по средата;
номер за опознаване на опасноста, разположен в горната
половина и номер за опознаване на химическата субстанция
(съгласно
UN-класификацията,
съдържащ
четири
цифри),
разположен в долната половина; размери: широчина на табелата
400 mm, височина на табелата минимум 300 mm, дебелина на
околните ръбове и средната хоризонтална линия 15 mm,
височина на цифрите 100 mm, дебелина на цифрите 15 mm.
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Номера за опознаване на опасноста съдържа две или три цифри. Тези цифри
представят следните най-общите опасности и са представени в Таблица 3.6.
Таблица 3.6.
Номер

Опасност

2

Отделяне на газ чрез налягане или химическа реакция

3

Запалителност на течности (пари) и газове, или самонагряващи се течни вещества

4

Запалителност на твърди вещества или самонагряващи се такива

5

Оксидиращо (предизвикващо пожар) действие

6

Отровно действие

7

Радиоактивно действие

8

Разяждащо действие

9

Опасност от спонтанна (бурна) реакция

Удвояването на една цифра показва увеличаване на съответната опасност. Когато
опасноста на едно вещество е определена достатъчно добре само от една цифра, тогава към
тази цифра се добавя нула. Когато към номера за опознаване на опасноста е добавена
буквана "X", това означава, че даденото вещество реагира с вода.
Следните цифрови комбинации за опознаване на опасноста имат особено значение: 22,
323, 333, 362, X362, 392, X382, 423, 44, 462, 482, 539 и 90.
3.4.4. Други табели
•

Фосфорни евакуационни табелки - световен стандарт [4]
Таблица 3.7.
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•

Емайлирани табели

Емайлираните табели комбинират специфическите свойства на стъклото с
дълготрайността на стоманата. Фундаменталното течно стъкло смесено с бои се нанася на
ламарина и се изпича при температура приблизително 800 °C. [5]
Табелите са много дълготрайни и издържат резките промени на времето. Тяхната
лъскава и твърда повърхност не ръждясва, боите не се отлепват и не губят своя първоначален
цвят. Почистват се с обикновени средства за миене на стъкла.

Най-често тези табели съдържат текстове, например в паркове/градинки: Не късай
цветята", Пазете чистота! , или по къщите Пазете тишина!, Образцов дом....


Релефни надписи

Пространствен ефект може да се създаде с пресоване на една част от мотива на
табелата.
Тези табели също може да са емайлирани или с различни покрития, но тук изписаните
текстове са релефни. Най-често сращани са като табели указващи имената на улици, площади
и други обекти.

3.4.5. Минимални общи изисквания към табелите
Таблица 3.8.

Основни характеристики
- формата и цветовете на табелите са определени в т. 2
в съответствие със специфичната им цел (табели, означаващи
забрана, предупреждение, задължително действие, авариен
маршрут, аварийно оборудване или оборудване за борба с
пожар);
- пиктограмите са възможно най-опростени и съдържат
само най-важните детайли;
- използваните пиктограми могат да са с незначителна
разлика или по-подробни от показаните в т. 2, ако предават
същото значение и разликите или адаптациите не правят
неясно тяхното значение;
- табелите се изработват от материали, издържащи на
удар и на климатичните условия, подходящи за околната
среда;
- размерите, цветовете и фотометричните черти на
табелите трябва да се виждат и разбират лесно.

Условия за използване
- табелите се поставят на добре
осветени, лесно достъпни и видими
места, на височина и позиция, така че
да бъдат видени и разбрани;
- на местата, където естествената
светлина е недостатъчна, се използват
фосфоресциращи цветове, светлоотразяващи
материали
и
изкуствени
източници на светлина;
- табелите се отстраняват, когато
ситуацията, за която се отнасят,
престане да съществува.
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4. Символи за маркиране на лични предпазни средства (ЛПС)
4.1. Общи основи на символизирането и маркирането на ЛПС
4.1.1. Директиви на СЕЕ
Регламентирането се фиксира с две основни европейски директиви, относно охраната
на труда на работното място и използването на ЛПС.

Директива 89/656/CEE от 30 Ноември 1989, относно използването на лични предпазни
средства (ЛПС) от работниците и служителите :
Тя поставя задължението към ръководителите за:
• Да предостави безплатно и персонално на всеки работещ, необходимите му ЛПС;
• Да проверява дали е направен добър избор на ЛПС, базирайки се на анализи на
рисковете, които трябва да се елиминират и ефикасността на ЛПС;
• Да следи правилното използване на ЛПС;
• Да проверява съответствието на използваните ЛПС с тяхната ефикасност;
• Да информира и следи изпълнението от специалистите по внедряването и
поддържането на ЛПС;
• Да осигури доброто функциониране и добро хигиенно състояние на ЛПС;
• Да информира и обучава ползователите за правилното използване на ЛПС;
• Да заменя износените или унищожени ЛПС.

Директива 89/686/CEE от 29 Декември 1989, относно производството на ЛПС :
Тази директива дефинира фундаменталните изисквания на които продуктите
трябва да отговарят ЛПС, както и процедурите, които трябва да се следват за да бъдат
комерсиализирани.
Основната формулировка е - «Всички уреди или средства предназначени да
бъдат носени или обличани от човек с цел да бъде защитен срещу един или повече
рискове застрашаващи здравето му, както и всички допълнения или принадлежности
предназначени със същата цел ».

Директива 93/68/CEE на Съвета от 22/07/93 ( № L 220, от 30.08.1993)
Дава насоките за изменение на директивите на новия подход които вече са били
приети с решение на Съвета от 22/07/93 относно модулите за различните фази на
процедурите за оценяване на съответствието и правилата за поставяне и използване на
маркировката за съответствие, предназначено за използване в директивите към насока
за Техническа хармонизация.
Тези директиви са предложени за национална легализация за страните членки
на Европейския съюз. Прецизира се забраната за продажба на екипировка или
продукти за защита, които не гарантират здравето и сигурността на работещите на
тяхното работно място
4.1.2. Класификация на ЛПС
ЛПС с професионално използване могат да бъдат класифицирани според нивото на
риска. Класификацията е дадена в Таблица 4.1.
Таблица 4.1.

Категория

I.

II.

III.

Описание
Тези ЛПС са предназначени за незначителни рискове. Производителя дава своя сертификация
и декларира, че продуктите му съответстват на нормативните документи. Използват се когато
работата не е съпроводена с опасности за здравето (хигиенни, повърхностни наранявания...). Ако
съществуват по-сериозни рискове за сигурността на работещия е необходима да се използват ЛПС
от следващите две категории. Маркиране: “Само са незначителни рискове”. Пример: Обикновенни
ръкавици от полиуретан. Облекла за защита от дъжд...
Тези ЛПС са изпитани и сертифицирани според процедурите на изпитания СЕ от
специализирани лаборатории. Те са в съответствие със стандартите и притежават маркиране
указващо тяхното ниво на защита. (механически, термични, химически...). Придружени са с
техническа спецификация и атестация според СЕ.
При смъртоности или необратими рискове.
Идентично на предната категория, но с контрол при производството им от оторизирани
организации – одит или проследено изпробване. Придружени са с техническа спецификация и
атестация според СЕ, информация за производителя, инструкции за складиране и съхранение,
ръководство за потребителя, условия за поддръжка и ремонт.
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4.1.3. Изпитания според предназначението на ЛПС
Ръководителя на предприятието е този който трябва постоянно да следи за
използването на съответните средства осигуряващи хигиена и сигурност. В случай на
неспазване на нормативите той е ангажиран и отговорен. Негова е ролята по оценка на
рисковете и избор на конвенционални средства за елиминирането на констатираните рискове.
За окачествяване на ЛПС може да се използват седните примерни тестове:
- поведение на материалите срещу огън и топлина;
- изолационни качества срещу студ за материали, облекла и ръкавици;
- комфорт, изпаряемост при изпотяване;
- ниво на съпротивителност към химически продукти;
- измерване на ретрорефлекционните качества;
- водонепропускливост за материалите, шевовете и ръкавиците;
- проверка на размерите и ергономичност и удобство на облеклата и ръкавиците;
- тестове за износоустойчивост, поведение при удар ... ;
- ниво на биологичната защита;
- …
4.1.4. Маркировка СЕ
Регламентирането на ЛПС според европейските стандарти предвижда
системи за маркиране, които са много полезни за предприятията и
потребителите. Маркировката (символизиранe с лого) е задължителна
маркировка за всички продукти, които подлежат на една или няколко
директиви на ЕС, което включва въпроси, свързани с безопасността,
общественото здраве и защитата на потребителите.
Всички ЛПС трябва да носят маркировка “СЕ”, чрез която производителя потвърждава
съответствието на продукта с изискванията по регламентирането на ЛПС според европейските
директиви и отговарят на процедурите по сертифициране за рисковете които покриват.
Трябва да е достатъчно видим поставен на съответния продукт, както и на неговата опаковка.
На Фиг.4.1. и Фиг.4.2. са показани
точните
пропорции
за
изписване
на
маркировката с помощта на растерна мрежа.
Двете букви са абревиация на израза:
европейско съответствие. Поставянето на този
знак показва, че продуктът отговаря на
изискванията на европейските директиви.
Маркировката "СЕ" не е сертификационна
Фиг. 4.1.
Фиг. 4.2.
марка. Има чисто регулаторен характер,
нейната цел е свободното движение на стоки в
рамките на ЕС
Продуктите с този символ може да се продават без ограничения в Европейското
икономическо пространство. Продукти за износ извън общия пазар, не са предмет на
задължителна маркировка "СЕ". В случай на несъответствие със задължителните разпоредби,
производителят (или неговият агент) носи отговорност за санкции и съдебни дела.
Маркировката гарантира минимално ниво на сигурност, като същевременно се улеснява
свободното движение на стоки в рамките на единния пазар, приет от Комисията през 1985 г.,
нов подход към хармонизацията. Не е, както в миналото да се приемат много подробни
технически спецификации, които показват тенденция към "европродукти". Целта тук е, да се
посочат общите изисквания, които са от съществено значение за: охрана на труда,
здравеопазване, опазване на околната среда и защита на потребителите.
Новия подход води до задължителние за спазване основните изисквания. Добавянето
на визуален знак олицетворява съответствието на продукта с тези изисквания. Те се отнасят
до хармонизираните европейски стандарти, които отразяват основните изисквания в
техническите спецификации.
Тези стандарти не са задължителни, но производителите имат стимул да ги спазват, тъй
като тяхното прилагане гарантира съответствие със съществените изисквания.
Хармонизираните стандарти са разработени от европейските организации по
стандартизация (CEN, CENELEC и др.) за да отговорят на изискванията на ЕС. Те се
публикуват в Държавен вестник и транспонират в национални стандарти. Пълен списък на
техническите стандарти за прилагане на директивите на новия подход е на разположение в
http://www.newapproach.org/.
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Европейската комисия вече предлага уеб сайт: http://ec.europa.eu/index_bg.htm ,
където са указани оторизирани европейски органи, които отговарят за извършване на
процедурите за оценяване на съответствието, посочени в директивите на новия подход.
Базата данни позволява търсене по директивата, по продукт или страна.
Директивата е нормативен акт, приет и предложен от институциите на Европейския
съюз. С дадените регламенти и препоръки, директивите на ЕС са част от законодателството на
Европейския съюз.
За разлика от регламентите на Общността, които се прилагат изцяло и пряко,
директивата цели да бъдат постигнати конкретни резултати от страните-членки, с краен срок.
Този срок позволява на националните правителства да се адаптират към новите правила.
Оценката на съответствието е обикновено се извършва на два етапа, които се отнасят
до етапа на проектиране на продукта и етапа на производство. Решението предвижда осем
процедури (модули) за оценка, които се прилагат към тези две фази по различни начини:
• вътрешен контрол на производството;
• изпитания за типа по СЕО;
• проверки за съответствие с типа;
• осигуряване и гарантиране на качеството на производството;
• осигуряване на качеството на продуктите;
• проверка на продуктите;
• проверка на единичен продукт;
• пълно осигуряване на качеството.
Ако индустриален продукт е обект на други директиви, отнасящи се до други области и
уточняващи поставяне на СЕ маркировката, това означава спазване на всички касаещи го
директиви. Всички други марки, включително маркировки за съответствие с национални или
европейски стандарти, може да се поставят за промишлени стоки, освен ако има опасност да
се обърка с маркировката СЕ.
За да бъде поставена маркировката СЕ на даден продукт е необходимо да се
удостовери съответствието на продукта със съществените изисквания за безопасност със
сертификат. Този сертификат е комплектован от декларация и техническото досие.
Декларацията за съответствие на ЕО се изготвя от производителя или неговият
упълномощен представител в някоя от страните от Европейското икономическо пространство.
Това е документ, с който производителят удостоверява, че продуктът му отговаря на
"основните изисквания за здраве и безопасност" в съответствие с регламентите и с която той
поема своята отговорност за истинност.
Информацията трябва да съдържа следните данни:
• име и адрес на производителя или неговия упълномощен представител;
• описание на оборудването;
• позоваване на хармонизираните стандарти или други използвани спецификации;
• идентификация на подписа.
Този документ може да е придружен, ако е необходимо, и със сертификат издаден от
оторизиран орган.
В допълнение към декларацията, по принцип се изисква и техническо досие на
производителя. Целта на този документ е да се оцени съответствието на продукта. Трябва да
включва административна информация за компанията и различни документи позволяващи
проверка на съответствието на продуктите с техническите изисквания (характеристики,
описание на продуктите и процесите ...). Техническото досие не придружава продукта и не е
предназначено за клиента. Само контролните органи, при мотивирано искане, може да го
получат.
Маркирания със знака "СЕ", продукт може да се движи свободно на европейския пазар
без всякакви формалности, на национално ниво според стандартите за безопасност не е
необходимо да се изискват нови изпитания.
Националните органи за контрол на безопасността на продуктите (митнически
служители, вътрешен контрол на конкуренцията и защита на потребителите срещу измами...)
може само да изискват представянето на декларацията за съответствие и техническата
документация за проверка валидността на маркировката. Тези документи трябва да бъдат
подадени в рамките на разумен срок. По повод на този контрол, националните органи са
компетентни да прилагат в случай на отсъствие на маркировка или фалшиви етикети и да
прилагат на административни и наказателни санкции (глоби или конфискуване на
продуктите).
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4.1.5. Символизиране на безопасен контакт с хранителни продукти
Европейските нормативи изискват маркиране на личните предпазни
средства, предназначени да влизат в контакт с хранителни продукти.
Директива 89/109/CEE разпореждаща относно контакта с хранителни
продукти касае всички продукти предназначени да влизат в контакт с храни.
Тази директива е допълнена със специални допълнителни директиви за
използването на различни специални материали като: пластмаси, синтитичен и
естествен каучук и други. Като, Директива 90/128/CEE, касаеща специално пластмасите
използвани за направа на ръкавици – дефинира разрешените съставки като лимитира някои
от тях до определени гранични количества (например, пластмасови съставки: 10mg/dm2 на
ръкавица). С решение от 9 Ноември 1994 се прецизира изискването за материали и обекти от
каучук предназначени да влизат н контакт със съестни продукти и хранителни питиета.
Директива 85/572/CEE, прецизира тестовете и посочва от фамилиите хранителни продукти с
кои от тях да са проведат съответните изпитания, Например, храни с киселинност (pH £4,5)
се представят от оцет; мазнинете със рафиниран зехтин ...
Показаната по-горе пиктограма е разрешена за използване за означаване на За
използнане в хранителната промишленост. Това трябва да бъде допълнено и отбелязано и в
техническото описание, като се укаже за кои групи храни са най-подходящи съответните ЛПС.
Това касае най-вече защитните ръкавици. Само за ръкавици, за които са проведени тестовете
за контакт с храни имат право на този знак.
4.1.6. Графично представяне на ЛПС
Върху опаковките (пакети, кутии, кашони ...) на ЛПС е допустимо да се използват и
нестандартизирани графични изображение на съответния продукт. Виж Таблица 4.2.
Таблица 4.2.

Графичен
символ

Вид ЛПС
Защитен комбинезон с качулка
Защитен комбинезон без качулка
Предпазни панталони
Предпазно яке
Престилка за лек режим на работа
Къса престилка
Дълга престилка
Боне
Галоши с подметка и без подметка
Калцуни с подметка и без подметка
Лента за ръка - ръкавел
Респиратор с клапан
Респиратор без клапан
Дихателна маска сгъваема с клапан
Дихателна маска сгъваема без клапан
Защитни очила
Чифт защитни ръкавици
Защитни ръкавици в дозаторна кутия

Символите от Таблица 4.2. може да се комбинират с цифри и букви.
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поставено като етикет или директно отпечатано на кашона,
Например
означава, че съдържа 25 комбинезона без качулка и размера им е L.
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Забележка: Кодировката и съответствието на размерите на работните облекла е дадено в таблица 4.11.

Освен представените символи, маркировката СЕ трябва да е придружена със символно
представяне на нивото на защита на съответния продукт. Тази символизация ще бъде
разгледана в следващите точки и съобразена със спецификата на конкретното лично
предпазно средство и в съответствие с касаещия го стандарт.
4.1.7. Методи и техники за нанасяне на маркирането на ЛПС
Маркировката се поставя от производителя, но потребителя също може да я допълва –
персонализира. Потребителя може да постави свое лого, разбира се със съгласието на
производителя. Това е възможно за ЛПС за които съответния стандарт не го забранява
изрично, например при светлоотразителните облекла не се разрешава персонализиране.
Съществуват различни техники на маркиране, всяка със своите предимства и
недостатъци. При избора на използваната техника повлияват множество фактори, като не на
последно място е цената за нанасяне на маркирането. В Таблица 4.3. са дадени най-често
използваните съвременни методи за нанасяне на маркирането.
Таблица 4.3.

Наименавание
на техниката

Принцип на работа

Директно
бродиране

Машинно бродиране със специализирани
машини с няколко игли. Реализира са според
зададен модел на файл във формат jpeg, tiff,
gif, bitmap. Може да се прилага за тъкани и
нетъкани материи.

Бродиран етикет

Използват се същите машини както при
директното бродиране. Реализира се върху
различни материали. Етикетите могат да имат
различна форма и размери. Етикетите се
поставят на избраното мясо – отвън или от
вътрешната страна.

Сериграфия

Директната сериграфия е процес при който се
използва сериграфно мастило. Прилага се за
бройки над 50. За всеки цвят се изготвя и
нанася съответния филм.

Релефен ефект. Относително
дълъг живот. Възможност за
реализиране на малки серии.
Цветно изображение, най-често
до 7 цвята.
Добро съотношение ценакачество, гъвкавост при
използването. Лесни за
съхранение и последващо
използване. Нормално излиза
по-ефтино от директната
бродерия. Цената намалява с
количеството.
Най-доброто съотношение ценакачество, за големи серии.
Възможност да се репродуцират
комплексни многоцветни
изображения. Цената намалява
след 50 отпечатъка. Добро
поведение във времето при
спазване на изискванията за
поддръжка.

Недостатъци
Дребните детайли са
трудно реализуеми,
относително неточни,
лимитирана големина на
буквите до 5 мм.
Минимално количество
50 бродирани етикета.
Не е директно. Не се
използва финна или
разтеглива (еластична)
материя.

Не може да прилага
върху всякакви
повърхности.
Непрепоръчително за
малки серии.
Препоръчително гладене
от обратната страна.

Подходящ за малки серии.
Цената намалява с количеството.
Устойчиви във времето. Добре
съпротивителни при пране и
машинно сушене.

Цената е по-висока от
директното отпечатване.
В някои случаи обаче
може и да е по-ефтино.
Препоръчително гладене
от обратната страна.

Бързина на изпълнението.
Релефно е. Подходящ за малки
серии.

Препоръчително гладене
от обратната страна.
Цветово лимитиран
метод. Не се препоръчва
за пране.

Улеснено и бързо изпълнение.
Възможност за многоцветно
изображение. Добра цена дори и
за малки серии.

Препоръчително гладене
от обратната страна.
Ограничения при пране.
до 40°С. Ограничена
област на приложение.

Лазерен трансфер

Използва се цветен лазерен принтер.
Изображението се обработва от
специализирана програма и се предава за
цветно лазерно фотокопиране.

Улеснено и бързо изпълнение.
Възможност за многоцветно
изображение.

Препоръчително гладене
от обратната страна.
Ограничения при пране
до 40°С. Ограничена
област на приложение.

Сублимация

Реализира се само на полиестерни тъкани.
Най-често се използва за спортни дрехи.
Мастилото се фиксира върху нишките без да
оставя излишни отлагания.

Улеснено и бързо изпълнение на
многоцветно изображение на
малки серии.

Препоръчително гладене
от обратната страна..
Ограничения при пране
до 40°С. Ограничена
област на приложение.

Сериграфен
трансфер

Флокаж

Цифров трансфер

Същия принцип, както при директното
отпечатване, но са отпечатани върху носител,
който се препечатва на топло при (140° min)
върху облеклото. Прилага се при серийност
дад 25 бр. И може да се поставя на различни
основи.
Логото е предварително нарисувано с лазер
или острие. Използват се термозалепващи се
материи върху блестящи повърхности,
посребрени или позлатени. Използва се за
малки серии. След като бъде изрязано логото
се залепва върху основата.
Използва се мастилен принтер. Използва се
стандартно програмно осигуряване за
управление на принтера и подготовката на
отпечатъка. Може да се прилага и на текстилна
основа.

Предимства
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4.2. Стандарти и символи използвани при защитни облекла, гащеризони и
комбинезони
4.2.1. Стандарти за защитни облекла
Интернационалната стандартизационна организация (ISO) предлага над 70 стандарта
касаещи областта на работното (защитно) облекло. [10] Стандарта касаещ класификацията и
етикетирането в зависимост от защитното ниво и рисковете за които е предназначено са
дадени в ISO 16602-2007. Друг важен стандарт е ISO 11610-2004 – Терминологичен речник.
Европейските стадарти, под формата на директиви и даващи препоръки по отношение
на защитните облекла са представени в таблици от 4.4. до 4.10. Съкращението ЕN означава
европейски стандарт и е следвано от цифра задаваща съответния му номер. Възможно е след
двуеточие да се укаже и годината на последната му редакция.
Основни документи
Таблица 4.4.

Номер на
стандарта

EN 14786:2006
EN 340
СЕN/TR 15321

Наименование

Относно

Защитни облекла

Речник на терминологията и дефиниции

Защитни облекла

Основни изисквания

Избор, използване, предпазни мерки при употреба
и поддържане на работните облекла

Основни препоръки

Защита срещу дъжд, вятър и студ
Таблица 4.5.

Номер на
стандарта

EN 342
EN 343
EN 14058

Наименование
Защитни облекла
Защитни облекла
Защитни облекла

Относно
Облекла и принадлежности за защита
срещу студ
Защита срещу дъжд
Облекла и принадлежности за защита
срещу хладен климат

Облекла с повишена видимост
Таблица 4.6.

Номер на
стандарта

Наименование

EN 471

Защитни облекла

EN 1150

Защитни облекла

EN 13356

Защитни облекла

Относно
Сигнализационни облекла с повишена
видимост за професионална употреба
Сигнализационни облекла с повишена
видимост за непрофесионална употреба
Принадлежности за визуализация и
видимост за непрофесионална употреба

Защита срещу механични рискове
Таблица 4.7.

Номер на
стандарта

Наименование

EN 381

Защитни облекла за работещи с ръчни механични
триони

EN 510

Спецификации на защитни облекла

EN 14404

Лични предпозни средства

EN ISO 14877

Защитни облекла

Относно
Методи за изпитания на
съпротивителност при срязване,
изпитания за нивото на защита на
краката, изисквания към използваните
материали
За защита срещу рискове от захващане
от въртящи се и движещи се части на
машини и съоръжения
За защита на коленете за работещи на
колене
За работещи в среда с разпръскване на
абразивни частици
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Защита срещу топлина и пламъци
Таблица 4.8.

Номер на
стандарта

Наименование

FD CEN/TR
14560

Облекла за защита срещу топлина и огън

EN 531

Защитни облекла

EN 533

Защитни облекла

EN 470-1

Защитни облекла

EN 469

Защитни облекла за сапьори-пожарникари

EN 13911

Защитни облекла за сапьори-пожарникари

Относно
Гид за избор, използване, препоръки
при прилагането и поддръжката на
облеклата
Облекла за защита срещу топлина и
огън
Защита срещу топлина и огън
Използвани материали и вграждането
им в облеклата за защита от топлина и
огън
Облекла използвани при заваръчни
работи
Изисквания и методи за лабораторно
тестване
Изисквания и методи за лабораторно
тестване на защитните качулки за
сапьори-пожарникари

Защита срещу химически продукти
Таблица 4.9.

Номер на
стандарта

Наименование

TR 15419

Химически защитни облекла

EN 13034

Защитни облекла срещу течни химически
вещества и продукти

EN 13982-1

Защитни облекла срещу химически
продукти под формата на твърди частици

EN 14605

Защитни облекла срещу течни химически
вещества и продукти

EN 943-1

Защитни облекла срещу течни и ли
газообразни химически вещества и
продукти, както и аерозоли и твърди
частици

EN 943-2

Защитни облекла срещу течни и ли
газообразни химически вещества и
продукти, както и аерозоли и твърди
частици

Относно
Избор, използване, препоръки при прилагането и
поддръжката на облеклата
Изискваниякъм облеклата за химическа защита
срещу течни химически продукти (облекла тип 6).
Изисквания към нивото на защитеност на
облеклата за цялостна защита на тялото срещу
химически продукти под формата на трърди
частици (облекла тип 5)
Изискваниякъм облеклата за химическа защита
срещу течни химически продукти по отношение на
срързване и уплътняване на отделните части на
облеклото при работа с течни продукти(облекла
тип 3) и за пулверизирани форми (облекла тип 4),
както и за елементи предназначени за защита на
отделни части на тялото
Изискваниякъм облеклата за химическа защита
срещу течни, газообразни и аерозолни химически
продукти – невентилирани, газонепропускливи
(облекла тип 1) и за неуплътнени, пропускащи
газове (облекла тип 2)
Изискваниякъм облеклата за химическа защита
газонепропускливи (облекла тип 1)
предназначени за спасителни екипи

Забележка: Кодирането и маркирането на типовете облекла е представено на фиг.4.1.

В рамките на CE – сложна класификация – са въведени допълнителни европейски
упътвания, които помагат на потребителя да идентифицира правилното облекло за
съответната задача.
Тази информация дава възможност за избор на подходящо облекло за конкретна
употреба. Виж фиг.4.1. Класификацията дава само ориентировъчна информация. По-подробно
въпросите за избора на защитно облекло са разгледани в точка 4.2.6.
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Фиг. 4.1.

Както се вижда от фиг. 4.1., допуска се и нормализирано класифициране и кодиране.
Тип 5 може да е само с маркировка СЕ, но обикновенно е в комбинация с някой от типове 3, 4
или 6, когато облеклото предлага съответния тип защита.
Освен включените в Таблица 4.9. и съответстващи на шестте типа на нива на защита,
има и други стандарти касаещи облекла за защита срещу химически продукти. Като
например:
EN 467 - Защитни облекла срещу течни химически продукти. – Специфицира
изискванията към облекла защитаващи определени части от тялото, като: престилки,
ръкавели или качулки. Специфицира маркирането и използването на облеклата, както и
пиктограмите с които са свързани.

EN 468 – Облекла за химическа защита. Защита срещу течни химически продукти.
Дефинира методите за изпитание, за определяне на съпротивителността срещу проникване на
мъгла.
Защита срещу други рискове и опасности
Таблица 4.10.

Номер на
стандарта

Наименование

EN 14126

Облекла за защита срещу инфекциозни агенти

EN 1149

Защитни облекла - електростатични свойства

EN 1073

Защитни облекла срещу заразяване от
радиоактивни частици

Относно
Защита срещу течни,аерозолни или частици
прах съдържащи микроорганизми (вируси или
бактерии)
Методи за изпитания на повърхостна
съпротивителност, методи за измерване на
вертикална електрическа съпротивителност,
методи за изпитания на смекчаване на
натоварването - Изисквания към качеството
на облеклата
Част 1 касае вентилирани (дишащи) облекла,
а част 2 съответно невентилирани

4.2.2. Маркиране със символи
Маркирането е в съответствие европейска директива 89/686 - N° 0072 за категория III
с контрол на производството.
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4.2.2.1. Пиктограми
Най-често използваните пиктограми са представени в таблица 4.11.
Таблица 4.11.

Пиктограма

За маркиране на

Атрибути

Облекла за защита срещу топлина и огън.
Стандарта EN 470-1 касае облекла за заваръчни
работи.

Тази пиктограма трабва винаги да е
придружена с прецизиране на вида на
риска.

Облекла за защита срещу топлина и огън.

Код А - Защита от лимитиран пламък
Код В - Защита от конвекционна топлина
(1 до 5).
Код С - Защита от топлинно излъчване (1
до 4).

Защита срещу атмосферните условия – вятър, дъжд
и студ за температури над -5°С.

1. Съпротивителност за проникване на
вода (1 до 3). Това е нивото на
непромокаемост на облеклото.
2. Изпарителна съпротивимост (1 до 3).
Това е нивото на дишане на облеклото.

Защита срещу атмосферните условия на открито и
така също за нискотемпературни камери под -5°С.

1. Изпарителна съпротивимост (1 или 2).
Това е нивото на дишане на облеклото.
2. Трмическа съпротивителност (1 или 2).
Буквата указва типа на бельото,
използвано при изпитанията (A или B).

Защитни облекла срещу студ под -5°С.

1. Измерената термична изолация
2. Съпротивителност за проникване на
въздух (1 до 3).
Това е нивото на непромокаемост на
облеклото.
3. Клас на изпарителна съпротивимост (1
до 3).
Това е нивото на дишане на облеклото.
4. Резултантна термична изолация в
зависимост от използваното бельо (B, C
или R).

За защита срещу рискове от захващане от въртящи
се и движещи се части на машини и съоръжения.
Носенето на тези облекла е необходимо за
работещи в непосредствена близост до машините.

Няма атрибути

Защитни облекла за работещи с ръчни механични
триони.

Три типа защита А, В и С.
Клас на защитата според скоростта на
веригата от 1 до 3.

EN 470-1

EN 531

EN 343:2003

EN 342:2004

EN 14058

EN 510

EN 381

Сигнализационни облекла с повишена видимост.

1. Съотношение между основната материя
и отразителната материя
2. Клас на отразителния материал

EN 471

Защитни облекла срещу химически рискове.
Тази пиктограма трябва винаги да бъде
придружавана с индикация на видовете рискове,
типа химическите продукти ...

• Съпротивителност на протриване (1 до 6)
• Термична устойчивост (1 до 2)
• Съпротивителност на блокаж
• Съпротивителност на огъване (1 до 5)
• Тестване докато се получи разрушаване
• Съпротивителност пробиване (1 до 5)
• Съпротивителност на скъсване (1 до 5)
• Изпитание с мостри разрязани на 90°
една срямо друга
• Ниво на издръжливост (1 до 5),
• Промокаемост от течности (1 до 6).
Атрибутите ще бъдат разгледани подробно
в Пример 4.1.7.
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Тези пиктограми отразяват рискове
или течни химически вещества и е
бъдат придружени от допълнителна
вида на риска , типа на химическите

от праховидни
необходимо да
информация за
продукти и т.н.

Използват от много производители, но не
са стандартизирани.
Служат за задаване на нивото и вида на
химическата опасност.

Защитни облекла срещу биологични опасности.

Задават нивото на защита.

Защитни облекла за защита от електростатични
полета и товари.

Няма атрибути

EN 1149
Подразделя се на две части:
Защитни облекла срещу заразяване от
радиоактивни частици.

1. Вентилирани навън
2. Невентилирани защитни облекла

EN 1073
4.2.2.2. Използване на пиктограмите за задаване на нивото на защита
Системата за обозначаване на изделията трябва да включва:
• цветен код за лесно обозначаване (само за дихателни маски);
• стандартни символи, които да посочват изделия, изпълняващи или превишаващи
изискванията на конкретните европейски стандарти;
• многоезична информация за потребителя;
• опаковка, която да предпазва средствата.
EN 340 съдържа основните изисквания към защитните облекла, дефинирани като
покриващи или заместващи личните дрехи и предназначени да защитят от една или повече
опасности. Тук са фиксирани и основните изисквания към маркировката:
• отпечатана върху самия продукт или отпечатана на етикет, който е прикрепен към
продукта;
• да е поставена на видимо място и да е четлива;
• да е дадено името на производителя, търговската марка;
• да е означен типа на продукта;
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•
•
•
•

да е означен размера;
номера на принадлежащия стандарт;
пиктограми и ако е необходимо нивото на защита;
буквата "i" маркирана в пиктограма указва задължение за потребителя да се
запознае с инструкциите за ползване от производителя (виж фиг.4.2.);
• етикет с указания за поддръжката (задължително за продукти с многократна
употреба) ;
• инструкция за използването – ръководство за потребителя.

Забележка: Може да се използва и специална пиктограма за указване на
задължение за потребителя, да се запознае с дадените от
производителя инструкции за ползване. Виж Фиг. 4.2.

Фиг. 4.2.

4.2.3. Примери за маркиране на облеклата с използване на пиктограми
Примерен етикет за комплексно маркиране на защитно облекло е даден на Фиг.4.3.
(Пример 4.2.11.)
Пример 4.2.1. Маркиране на облекла за защита срещу топлина и огън
Облекла за заваръчни работи.
Защитават от пръските на стопения метал при заваряване, както
кратък контакт с огън. Тези облекла не се прогарят когато са в контакт с
пламъка при запалване. Не са в състояние да защитят при разливане на
големи количества метална стопилка. Не защитават и от електричество, при
заваряване с електрическа дъга е необходимо отдолу да се предвиди
EN 470-1
изолационен слой. Да се има предвид, че овлажняването увеличава
проводимостта на защитните облекла.
Облеклата са предназначени за носене при нормална температута непрекъснато до 8h.

EN 531
A B2 C1

В показания пример облеклото отговаря на изискването за Защита от
лимитиран пламък и осигурява защита на ниво 2 за Защита от конвекционна
топлина, а защитата от топлинно излъчване е оценена на ниво 1. Така
маркирано облеклото означава,че е предвидено за кратък контакт и наймалко за един вид топлина.
Внимание! Качества на облеклото се губят, ако е залято или зацапано с леснозапалими
вещества, или в най-добрия случай намаляват неговите защитни качества.

Маркираните с тази пиктограма защитни облекла защитават срещу контакт с разтопен
метал, без алуминий, магнезии и цинк. За алуминий трябва да присъства четвърти атрибут
кодиран с буква D придружена с цифра, указваща нивото на защита от 1 до 3. За стопен
чугун кодовата буква е Е също следвана от цифра за нивото от 1 до 3.
Пример 4.2.2. Маркиране на облекла за дъжд
Защита срещу атмосферните условия – вятър, дъжд и студ за
температури над -5°С. Цифрите 3 и 1 съответстват на нивата на защита
специфицирани в стандарта. Колкото е по-голяма цифрата, толкова е повисоко нивато на защита. В случая 3 е най-доброто ниво съпротивление на
проникване на вода, а 1 е първото приемливо ниво по отношение на
“дишане” - Изпарителната съпротивимост на облеклото.

EN 343
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Пример 4.2.3. Маркиране на облекла за защита срещу атмосферните условия на открито и
така също за нискотемпературни камери под -5°С
Най-общо казано – защита срещу студ. Ергономичните изисквания на EN 340 също трябва да бъдат спазени.
Околната среда за която са подходящи се характеризира с
комбинация от влажност, вятър и температура на въздуха под –5°C.
Пиктограмата дава информация за нивото на защита.Числата под
EN 342: 2004 пиктограмата отразяват термичната изолация
Получаваната резултантна термична изолация трябва да има
минимална стойност от 0,310 m² K/W (измерена за подвижен термичен
манекен). Термичната изолация трябва да може лесно да бъде измервана. Стойността на
всички видове бельо от тип А е 0,185 m²K/W и 0.210 m²K/W за бельо от тип B.
Забележка: За този стандарт трябва да се указва и годината според която е сертифицирането. EN 342:2004 заменя
стария EN 342:1984. Разликите не са само текстуално редакционни, но са променени и граничните
стойности за минималната термична изолация.

Показаната пиктограма съгласно EN14058 маркира защитни облекла срещу студен
климат. Подобен е на EN342, но фиксира четири атрибута за
указване на нивото на защита. Сертификацията на облеклото
според EN342, не е възможна като се има предвид, че така
формулиран,
не осигурява необходимата защита на тялото.
EN14058 е наречен условно - “жилетка”.
Получаваната резултантна термична изолация и тук, трябва
да има минимална стойност от 0,310 m² K/W (измерена за
EN 14058: 2004
подвижен термичен манекен).
Четвъртия
атрибут
всъщност
задава
максималната
температура на използване за определена дейност и конкретна продължителност на
експозиция.
Стойността на всички видове бельо от тип (B, C или R) е границите от -0,170 m²K/W до
0.310 m²K/W.
Пример 4.2.4. Маркиране на облекла за защита срещу рискове от захващане от въртящи се и
движещи се части на машини и съоръжения
EN 510 се прилага в случаите за специално работно облекло, когато
риска не може да бъде контролиран от ефикасна защита на самата машина
имаща органи в движение.
Този стандарт не се прилага за защитни облекла срещу нараняване от
специални части на машините в движение за които съществува специален
стандарт, например за защита на работещи с ръчни механични триони.
EN 510
Елементите за закопчаване не трябва да съдържат издадени и свободни
навън части. Задължително закопчаването трябва да е скрито. Всички гънки на елементите на
закопчаване трябва да са от вътрешната страна на облеклото.
Закопчаването не трябва да допуска повреждане нито химическо, нито механично.
Металните закопчалки да са неръждаеми и при проверка не трябва да има никаква следа от
ръжда.
Всички шевове трябва да са навътре – от вътрешната страна на облеклото.
Пример 4.2.5. Маркиране на облекла за защита на работещи с ръчни механични триони
Стантарта EN 381 касае не само работни облекла и
комбинезони, но обръща специално внимание за защита на
краката – гамаши, гети и щитове (част 5 на стандарта). От
този пример се вижда, че пиктограмата може да бъде
изпълнена в два варианта, като касае различни видове
EN 381
EN 381 5 95
работа, например рязане на дървета (дървари) или в
дърводелството за грубо нарязване.
Нито едно защитно средство не осигурява 100% защита срещу срязване с механичен
трион. Практиката показва, че е възможно специализираната екипировка да осигури до
голяма степен необходимата защита. Дефинирани са три типа защита А и В по принцип са
предназначени за горски работници, професионалисти които са добре обучени и

35

информирани. Защитните облекла от тип С например са предназначени за хора които
работят редовно със триони с верига, а ги използват понякога.
Защитие от тип А и В са постоянно фиксирани. Фиксиращите органи трябва
издържат на прилагане на сила най-малко 200N.
Стандарта прецизира 3 класа, които съответстват на скоростта на веригата с която
проведени изпитанията. Изпитанията се провеждат след 5 изпирания при 60ºС и
изсушавания на простор.

не
да
са
5

Пример 4.2.6. Маркиране на сигнализационни облекла с повишена видимост
Показания пример указва, че облеклото дава Клас 3
за
Съотношение между
основната материя и отразителната материя и съответно Ниво 2 за клас на отразителния
материал.

3
2
EN 471

Предупреждение: Тези облекла имат лимитиран живот, след което губят
своите качества.

Видимостта може да бъде намалена от носенето на качулка. Тези
дрехи трябва да се носят винаги закопчани. Трябва да са винаги чисти –
качествата за добра видимост се влошават от замърсявания и така
облеклото ще има по-ниско ниво за класа на видимост.

Пример 4.2.7. Маркиране на облекла за защита срещу химически рискове.
Маркирането трябва да е в съответствие с EN 340 и трябва да фигурира
и пиктограмата.
Защитните облекла по EN 13034 предлагат ограничена защита
срещу ефектите на малки количества химически субстанции под формата на
пари (аерозолни течности, спрей) или пръски (атакуващи облеклата с
незначително налягане) при относително ниски опасности (тип 6). Не са
подходящи като интегрална бариера и не осигуряват абсолютна
непромокаемост на агресивни течности. Могат да се използват в химическата и петролна
индустрии преди всичко в лабораториите.
Типовете облекла, бяха представени на Фиг. 4.1., а таблици 4.12. и 4.13. дават
допълнителна яснота за типовете, тяхното маркиране и съответсвие със стандартите.
Таблица 4.12.

Тип
6

5

4

3

2

1

Символ

Защита
Ограничено
уплътняване
срещу
пръски
Ограничено
уплътняване
срещу
частици
Уплътнение
срещу
аерозоли
Уплътнение
срещу
течности
Ограничено
уплътняване
срещу
газове
Уплътняване
срещу
газове

Таблица 4.13.

Тип

Стандарт

6

EN 13034

5

EN 13982

4

EN 14605

3

EN 14605

2

EN 943-1

1

EN 943-1
EN 943-2

Примери
Нефтопреработване
Лаборатории
Химическа индустрия
Селско стопанство фитосанирия
Химическа индустрия
Селско стопанство –
обеззаразянане с прахове
Химическа индустрия
Селско стопанство –
фитосанирия съпроводена
с операции с
пулверизация
Химическа индустрия
Или рисковете за контакт
с химически вещества са
високи
Химическа индустрия химически скафандри
Спасителни екипи – първа
помощ - скафандри

Осигурявана защита
Ограничена защита срещу
ефектите на малки количества
химически вещества
Защита срещу химически
частици в прхавидно състояние
във въздуха -Напълно уплътнена
екипировка
Защита срещу течни химически
субстанции
Течността обтича/облива
облеклото
Защита срещу течни химически
субстанции
Изпръскванията са насочено
силни
Комплексна защита включително
и на дихателните пътища
Облекло напълно уплътнено
срещу газове

Червената стрелка показва, че колкото е по-малко числото толкова е по-добро
уплътняването.
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Пример 4.2.8. Маркиране на защитни облекла срещу биологични опасности

Тези облекла може да бъдат за многократна употреба или за еднократно
използване. Те изискват обеззаразяване и специално отношение и управление
на отпадъците. Съществуват две нива на защита.

НИВО 2
Пример 4.2.9. Маркиране на облекла за защита от електростатични полета и товари

ЕN1073

Европейския стандарт специфицира електростатичните изисквания и
методите за изпитание на защитните облекла за разсейване на статичното
електричество за да се избегнат искрите които може да предизвикат пожар.
Изискванията не предвиждат, че ще се работи в силно запалителна атмосфера
обогатена на кислород и методите за изпитание не са приложими за тъкани
съдържащи нишки с проводима сърцевина. Настоящия европейски стандарт не
е приложим за защита срещу високо напрежение.

Измерва се електростатичния товар върху повърхността на материала на облеклото.
Намаляването на електростатичния товар означава прехвърлянето му чрез преминаване през
дадена материя с което се намалява интензивността на товара или потенциала по
повърхността, там където се е намирал товара. Необходимо е да се осигури заземяване,
например с проводими обувки (съпротивление на проводимост на обувките <= 10ех8).
Комбинезоните за цялостна защита на тялото (включитилно и дрехите отдолу) не
трябва да се събличат в зоните с риск от експлозия. Трябва да се носят винаги затворени.
Тези облекла не са подходящи за използване в зони с експлозивност 0 и присъствие на газ
или пари и въздух от експлозивна група IIC. Никакви промени на облеклата не са разрешени,
дори например да се добавя лого.
Предупреждение: Ефекта срещу електростатичен товар намалява след всяко почистване, както и
носенето му в тежки условия. Антистатичната екипировка е ефикасна за лимитиран
период от време.

Пример 4.2.10. Маркиране на облекла за защита срещу заразяване от радиоактивни частици

EN 1073-1

EN 1073-2

Радиоактивното заразяване се получава вследствие на
контакт със заразени частици смесени с въздуха. В тези случаи,
освен облеклото е необходимо да се осигури цялостна защита
включително за дихателните пътища. Стандарта е от две части
– 1. Вентилирани навън и 2. Невентилирани защитни облекла.
Използваните материали се различават в два случая – за
еднократна употреба, нетъкани и за многократна от уплътнени

пластмасови материали.
Тези облекла изискват обеззаразяване и мерки като към специален боклук след
употребата им. Потребителя трябва да е обучен за манипулиране с този тип облекла –
използване, проверки и обеззаразяване.
Внимание! Не се прилагат за защита срещу йонизиращи лъчения, нито за пациенти на които се
подлагат на медицинско третиране с този тип лъчения.

Пример 4.2.11. Примерен етикет за комплексно маркиране на защитно облекло
Основните
изисквания
към
защитните
облекла
относно
ергономичност,
износоустойчивост, системата за кодиране на размерите, маркирането и информацията давана
от производителя се дефинират в стандарта EN 340.
На фиг. 4.3. е показан един примерен етикет с тълкование на включените елементи.
Подобен етикет се поставя на опаковката на защитните облекла.
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Производител

Марка
Код на продукта
Маркиране СЕ
Числото отразява кода на
организацията контролираща
спазването на изискваниятя за
продукта

9715

XL

Размер

0120
Пиктограми указващи
опасностите срещу които
облеклата дават защита и
съответния стандарт

Пиктограма отразяваща
задължението на потребителя
да се запознае с инструкциите
на производителя

2010

Година на производство

Фиг. 4.3.

Продължителността на използване на защитните облекла е пряко свързана с условията
на използване и качеството на тяхната поддръжка, почистване, съхранение ... Ако са в
дефектно състояние (разкъсани шевове, дупки, износени участъци на тъкънта, блокирали или
развалени ципове или закопчалки ...) те трябва да бъдат ремонтирани.
4.2.4. Маркиране на условията за поддръжка и експлоатация на защитните
облекла
Методите на изпиране и/или препоръчителното почистване трябва да бъдат маркирани
на защитните облекла, опаковки и инструкции за експлоатация. Например може да е
включено следното предупреждение: “Замърсеното облекло може да има намалени защитни
качества”
Инструкцията за експлоатация трябва да съдържа:
•
•
•
•
•
•

област на използване;
инструкция за обличане и събличане;
специални изисквание за съхранение;
препоръки за необходими и възможни ремонти;
маркиране и описание на нивото на защита;
забрани и ограничения при използването на облеклото - да се използва само
срещу рискове за които е предназначено.

Условията за поддържане обикновенно са указани върху етикет от вътрешната страна
на облеклото и фигурират и върху опаковката или ръководството за използване. Възможно е
маркирането да е текстово, например: “Машинно пране до 60ºС, машинно сушене забранено”.
Показания на Фиг. 4.4. примерен етикет обикновенно се поставя на облекла за многократна
употреба. Показания на Фиг. 4.4. примерен графичен код е запазена марка на
Ginetex/Cofreet® с регламентирано използване. Символите са описани в стандарта ISO3758.
Петте символа на кода трябва да бъдат подредени в строго определен ред както е показано на
фигурата. Следва се хронологията на етапите на почистването.

38

Избелване

Гладене

Забранено

Максимална температура до 150ºС

Почистване без вода
Химическо чистене с всички
разтворители в нормален процес
на почистване.

Пране
Мактимална температура до 95ºС
Механични действия – нормални
Изплакване – нормално
Изсушаване - нормално

Изсушаване в машина
Няма ограничения по отношение
на температурата за изсушаване в
машина след изпиране
Фиг. 4.4.

4.2.5. Кодиране на размерите на защитните облекла
Предпазните облекла трябва да отговарят на препоръките на EN 340 за размери.
Таблица 4.14. дава съответствие на кодировката с размерите на тялото за избор на точния
размер облекло.
Мерки на тялото (cm)
Таблица 4.14.

Размер
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Височина
164-170
170-176
176-182
182-188
188-194
194-200

Обиколка на гърдите
96-104
104-112
112-120
120-128
128-136
136-144

4.2.6. Избор на най-подходящото облекло според маркировката и комплексна
ергономична оценка
Защитните облекла трябва да отговарят на рисковете в условията при които се
извършва работата.
Във всички случаи при избора на облекло трябва да се държи сметка за:
- комплекса от рискове на които са подложени работещите (физически, химически,
топлина, студ, ...);
- условията на затруднена работа (работна позиция на колене, носенето на други
средства за защита, ...)
При избора се консултира на първо място маркировката, която чрез пиктограми
символизира рисковете срещу които облеклото дава защита, придружени с информация за
нивото на защита (обикновенно кодирана).
Базирайки се на комплексната информация за качествата и свойствата на облеклата е
възможно да се подбере най-подходящото защитно общество. Маркировката дава преди
всичко информация за функционалното ниво на защита. Избора обаче, преминава през
правилния отговор на множество въпроси. Оценката позволява да се вземат предвид
множество ергономични характеристики на защитните облекла. При анализа може да се
следва следния въпросник:
Защитното облекло има ли стърчащи части по ръбовете или остри крайща, стърчащи
метални нишки, грапави повърхности или други опасни елементи по повърхността, носещи
риск да наранят ползващият го?
Защитното облекло може ли да бъде облечено или съблечено без никакви затруднения?
Системите за закопчаване, устройствата за реглаж и системите за захващане и
фиксиране могат ли да бъдат задействани без затруднения?
Защитните облекла покриват ли всички зони на тялото които трябва да бъдат защитени
и това покриване съобразено ли е със необходимостта от свободно движение?
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Например за осигуряване на следните движения:
- да се изправи, да седне, да се качва по стълби;
- да вдигне двете ръце над главата;
- да се наведе и да вземе предмет с малки размери, например молив,
могат ли да бъдат извършени без никакво затруднение?
Съвместими ли са защитните облекла с други лични предпазни средства?
4.3. Стандарти и символи използвани при защитни ръкавици
4.3.1. Стандарти за защитни ръкавици
Европейските стадарти даващи препоръки по отношение на защитните ръкавици са
представени в таблица 4.15.
Таблица 4.15.

Номер на
стандарта

Наименование

EN 420
EN 374-1
EN 374-2
EN 374-3

Общи изисквания към ръкавиците

EN 388

Механично устойчиви защитни ръкавици

Относно
Основен стандарт касаещ защитните
ръкавици

Защитни ръкавици срещу химически рискове и
микроорганизми

Ниво на защита и специфика
Изпитание и качества на механична
устойчивост и защита оценени след
тестове върху мостри

Освен основните стандарти, препоръки за специални ракавици съдържат и следните
стандарти:
EN 421 – защита срещу йонизиращи лъчения, радиоктивност;
EN 511 – срещу студ;
EN 407 – високотемпературен риск;
EN 12477/A1 (Септември 2005) – Защитни ръкавици за заварчици;
EN 60903 и EN 50237 - защита от електричество.
Ръкавиците за медицински цели подлежат на следните стандарти:

EN 455-1 – Медицински ръкавици за еднократна употреба. Локализиране на
дефекти. Предписания и изпитания.

EN 455-2 – Медицински ръкавици за еднократна употреба. Механични свойства.
Предписания и изпитания.

EN 455-3 – Медицински ръкавици за еднократна употреба. Методи за изпитване
на биологична съвместимост и предписания относно етикетирането
на биологичната съвместимост.
4.3.2. Маркиране със символи
Маркирането е в съответствие европейска директива 89/686 - N° 0072 за категория III
с контрол на производството CE0072.
4.3.2.1. Пиктограми
Най-често използваните пиктограми са представени в таблица 4.16.
Таблица 4.16.

Пиктограма

За маркиране на

Атрибути

Защитни ръкавици с механична устойчивост

A = Съпротивление на протриване 1 до 4
B = Съпротивление на срязване 1 до 5
C = Съпротивление на разкъсване 1 до 4
D = Съпротивление на пробиване 1 до 4

Защитни ръкавици срещу бактериологична опасност

Няма атрибути, но съществуват две нива
на защита

EN 388

EN 374-2
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Защитни ръкавици срещу химическа опасност

Х Х Х - Три букви кодиращи три от 12
вещества от които защитава
* - клас на промокаемост (1 до 6)
0 или 1 - Индицира дали, материята
оказва или не съпротива на проникване на
вода и въздух

Защитни ръкавици срещу високотемпературен риск

A = Съпротивителност на топлина
излъчвана от големи количества стопен
метал (1 до 4)
B = Съпротивителност на малки нажежени
пръски метална стопилка (1 до 4)
C = Съпротивителност на топлинно
излъчване (1 до 4)
D = Съпротивителност на конвектна
топлина (1 до 4)
E = Съпротивителност на топлина от
контакт (1 до 4)
F = Съпротивление на запалимост (1 до 4)

EN 374-3

EN 407

4.3.2.2. Използване на пиктограмите за задаване на нивото на защита
EN 420 съдържа основните изисквания към защитните ръкавици. Тук са фиксирани и
основните изисквания към маркировката. В общи линии, те съвпадат с предписанията за
защитните облекла представети в т. 4.1.2.2. Характерното за ръкавиците е, че те предлагат
защита за повече от един рискове и маркировката трябва да съдържа пиктограмите с
постиганите нива на защита за всички.
4.3.3. Примери за маркиране на защитни ръкавици с използване на
пиктограми
Пример 4.3.1. Маркиране на защитни ръкавици с механична устойчивост
Ниво X или 0 означава, че ръкавицата не е изпитвана или не е
достигнала минималното ниво за защита по съответния показател. По-големите
стойности съответстват на по-високи нива на защита. За категории II или III
според стандарта е задължително да бъде отбелязано нивото на защита –
стойностите по четирите показателя са дадени в Таблица 4.17. А на Фиг.4.2. е
даден пример за маркиране на механично устойчиви ръкавици.
Фиг.4.2.
Таблица 4.17.

Ниво
1
2
3
4
5

А
> 100 цикъла
> 500 цикъла
> 2000 цикъла
> 8000 цикъла
-

B
> 1.2
> 2.5
>5
> 10
> 20

C
> 10 N
> 25 N
> 50 N
> 75 N
-

D
> 20 N
> 60 N
> 100 N
> 150 N
-

Пример 4.3.2. Маркиране на защитни ръкавици срещу бактериологична опасност

EN 374-2

НИВО 2

Според стандарта EN 374-2, Бакрериологична опасност.
Пиктограмата може да бъде поставена когато ръкавицатя е преминала
теста за уплътняване. (Тестовете се провеждат с протичането на въздух).
Съществуват три нива според NQA (ISO 2859) по отношение на
микропориозност. Нивото на механичните качества трябва да е индицирано в
инструкцията за използване им. Пиктограмата "Микроорганизми" може да се

използва когато ръкавицата е получила минимално равнище на ниво 2 по теста
за проникване на въздух.
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Пример 4.3.3. Маркиране на защитни ръкавици срещу химическа опасност

EN 374-3

0 или 1

Според стандарта EN 374-3, Химическа опасност.
Индекс за проникване от 0 до 6
съответстващ на времето за което химическите
молекули на агресивния продукт преминават
през материята на ръкавиците. Също се
тестват за уплътняване на въздух.

от 0 до 6

Таблица 4.18.

Индекс
на
защита
1
2
3
4
5
6

Време на
поникване и
преминаване
>10 min.
> 30 min.
> 60 min.
>120 min.
>240 min.
> 480 min,

Промокаемост : Индицира времето необходимо на опасния
продукт да премине през защитния филм. Кодирането на нивата
е дадено в таблица 4.18.
Проникване : Индицира дали, материята оказва или не съпротива
на проникване на вода и въздух. Проникването е движението на
химическите вещества и/или микроорганизми, през
Таблица 4.19.
порести материи, шевове, микроцепнатини и дефекти в
Код
Вещества
материала на защитните ръкавици.

Пиктограмата "устойчиви на химикали" трябва да
е придружена с 3-буквен код за идентификация на 3
химикала от списък от 12 химически вещества – дадени
в Таблица 4.19., за които преминаването е получено в
продължение най-малко на 30 минути.
Забележка: Съществуват четири вида материали за направа
на химически ръкавици: латекс, неопрен,
нитрил и винил. Необходимо е да се избере найефикасния материал за продукта срещу който
ще трябва да защитават ръкавиците.

А
В
С
D
E
F
G
H
I
JN
K
L

метанол алкохол
ацетон Кетон
ацетонитрил нитрил
дихлорметан хлорирани въглеводороди
органичен въглерод дисулфид сяра
толуен ароматни въглеводороди
диетиламин, амин
тетрахидрофуран
етил ацетат естер
хептан наситени въглеводороди
сода каустик 40% К
сярна киселина 96% неорганични
киселини

Пример 4.3.4. Маркиране на защитни ръкавици срещу високотемпературен риск
Според стандарта

EN 407, високотемпературен риск.

Определя методи за изпитание, основните изисквания, степента на
ефикасност и термични възможности и маркирането на защитни ръкавици
срещу топлина и/или огън. Оценяват се нивата на защита по различни
топлинни влияния. Прилага се за всички ръкавици, които трябва да
защитават срещу топлина и/или пламък под една или друга форма, като
например: огън, топлина от контакт с нагорещени предмети, конвектна топлина, радиационна
топлина, малки пръски от нажежена метална стопилка или топлината излъчвана от големи
количества стопен метал.
4.3.4. Кодиране на размерите на защитните ръкавици
Големината на ръкавиците е кодирана на европейско ниво.
Съответствието на кодировката и размерите, както и минималната дължина на
ръкавиците са дадени в Таблица 4.20.
Таблица 4.20.

Размер на
ръкавицата
6
7
8
9
10
11

Големина на дланта

Минимална дължина
на ръкавицата

152/160
178/171
203/182
229/192
254/204
279/215

220
230
240
250
260
270
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4.4. Стандарти и символи използвани при дихателни маски
4.4.1. Стандарти за дихателни маски
Европейските стадарти даващи препоръки по отношение на защитните средства на
дихателните пътища са представени в таблица 4.21.
Таблица 4.21.

Номер на
стандарта

Наименование

Относно

EN 405 : 1998

Дихателни защитни средства. Полумаски,
филтриращи газове и механични частици.

EN 132

Дихателни защитни средства.

EN 133

Дихателни защитни средства.

EN 149 : 2001

Дихателни защитни средства. Полумаски,
механични частици

Изисквания, изпитания, маркиране.
Дефиниране на терминологията и
пиктограми.
Класификация
Изисквания, изпитания, маркиране.

4.4.2. Класификация на филтрите
Филтрите се класифицират по класове за да се индицира тяхната степен на ефикасност
и по цветове за да се индицира природата на газа срещу който защитават.
Противопрахови маски
Таблица 4.22.

Клас на ефикасност

Ефикасност на филтриране

FFP1: клас P1
FFP2: клас P2
FFP3: клас P3

Най-малко 80%
Най-малко 94%
Най-малко 99.95%

Защита срещу аерозоли
Таблица 4.23.

Клас

Защита

Клас 1
Клас 2
Клас 3

Срещу едри твърди частици без специфична токсичност (калциев карбонат)
Срещу твърди аерозоли и/или опасни или дразнещи течности (силиций, сода бикарбонат)
Срещу твърди аерозоли и/или токсични течности (берилий, радиоактивни частици)

Защита срещу газове
Таблица 4.24.

Клас

Капацитет

Зона на използване

Клас 1
Клас 2
Клас 3

Слаб капацитет
Среден капацитет
Голям капацитет

Концентрация на замърсителя под 0.1%
Концентрация на замърсителя между 0.1% и 0.5%
Концентрация на замърсителя между 0.5% и 1%

4.4.3. Маркиране
Таблица 4.25.

Маркировка

Защитава от

Природа на замърсителя

Фин нетоксичен прах, мъгла/аерозоли чиято течна
фаза е вода или масло

Боксит, боракс, тухлен прах, варовик, целулоза,
въглища, негасена вар, цимент, гипс, полени,
захароза, захар …

FFP1 D

Фин нетоксичен прах, мъгла/аерозоли чиято течна
фаза е вода или масло

Боксит, боракс, тухлен прах, варовик, целулоза,
въглища, негасена вар, цимент, гипс, полени,
захароза, захар …
Забележка: Буквата D означава,че маската е
преминала допълнителен тест срещу доломит.
Съпротивлението при дишане е намалено и има подълъг живот

FFP1 S

Фин нетоксичен прах, мъгла/аерозоли чиято течна
фаза е вода

Боксит, боракс, тухлен прах, варовик, целулоза,
въглища, негасена вар, цимент, гипс, полени,
захароза, захар …

FFP2

Финни токсични аерозоли: прах, дим, мъгла чиято
течна фаза е вода или масло

FFP2 D

Финни токсични аерозоли: прах, дим, мъгла чиято
течна фаза е вода или масло

FFP1

FFP2 D S

Финни токсични мъгла/аерозоли чиято течна фаза е
вода или масло

Защитава от всички замърсители покривани с класа
FFP1 плюс: мъгла от масло, хром, мед, стъклени
влакна, дим при заваряване, манган, никел, калциев
окис, цинков окис, кварц, полиестер, силиций...
Защитава от всички замърсители покривани с класа
FFP1 плюс: мъгла от масло, хром, мед, стъклени
влакна, дим при заваряване, манган, никел, калциев
окис, цинков окис, кварц, полиестер, силиций.
Забележка: Буквата D означава,че маската е
преминала допълнителен тест срещу доломит.
Съпротивлението при дишане е намалено и има подълъг живот
Защитава от всички замърсители покривани с класа
FFP2 D плюс: киселинни газове, органични пари и
озон.
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FFP2 S

Фин токсичен прах, мъгла чиято течна фаза е вода

Както клас FFP1 S но за повишени концентрации
плюс: мед, дим при заваряване, калциев окис,
цинков окис (дим), манган, кварц, полиестер,
силиции ...

FFP3

Финни токсични аерозоли: прах, дим, мъгла чиято
течна фаза е вода или масло

Както клас FFP2 но за повишени концентрации плюс:
керамични частици и влакна, мъгла от масло,
хромова киселина, кобалт, микроорганизми,
радиоактивниили биохимични субстанции.

FFP3 D

Всички викове прах, дим, мъгла чиято течна фаза е
вода или масло

Буквата D означава,че маската е преминала
допълнителен тест срещу доломит. Съпротивлението
при дишане е намалено и има по дълъг живот.

FFP3 S

Финни токсични аерозоли: прах, дим, мъгла чиято
течна фаза е вода

Както клас FFP2 S но за повишени концентрации

FFP3 SD

Финни токсични аерозоли: прах, дим, мъгла чиято
течна фаза е вода

Както клас FFP2 SD но за повишени концентрации

Маркиране с цветове
Таблица 4.26.

Тип

Маркиране

За използване срещу

АХ

Черна лента

А

Кафява лента

В

Сива лента

Е

Жълта лента

К

Зелена лента

HgP3
NOP3

Червени и бели ленти
Сини и бели ленти

SX

Виолетова лента

Групи на органични продукти с точка на кипене под 65ºС.
Газ и органични пари, специфицирани от производителя с
температура на кипене над 65ºС.
Газ и неорганични пари, специфицирани от производителя с
изключение на въглероден окис (С12, Br2, H2S, HCN …).
Серен двуокис и други газове и пари специфицирани от
производителя.
Амоняк и аминни органични деривати специфицирани от
производителя.
Живачни пари
Нитритни пари
Някои специфични органични съединения, изпитани и маркирани
като такива.

Филтри от типове А, В, Е и К могат да бъдат комбиниранипомежду си, както и с
прахоулавящ филтър маркиран с буква Р или FFP (цветния код е бял).

Животът на филтъра варира и е в зависимост от различни параметри като: време на
експозиция, температура, влажност на въздуха, изпълняваната работа, замърсителите и
техните концентрации. Филтрите с активен въглен трябва да бъдат подменяни при пропускане
намиризма вътре в маската. За замърсители без мирис, е важно да се използват друг тип
оборудване даващо висока степен на изолация.
4.5. Стандарти и символи използвани при тапи и клипсове за уши
4.5.1. Стандарти за антифони
Европейските стадарти даващи препоръки по отношение на защитните средства
срещу шум са представени в таблица 4.27.
Таблица 4.27.

Номер на
стандарта

EN 458
EN 352-1
EN 352-2
EN 352-3

Наименование

Относно

Защитни средства срещу шум. Препоръки относно
избора, използването, предпазването и
поддръжката им.
Защитни средства срещу шум. Изисквания и
изпитания.
Защитни средства срещу шум. Изисквания и
изпитания.
Защитни средства срещу шум. Изисквания и
изпитания.

Основен стандарт приложим за
всички видове за защита срещу
шум
Част 1: Обхващащи главата
Част 2: Тапи за уши
Част 3: Обхващащи главата върху
защитна каска в индустрията
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4.5.2. Маркиране
Средствата за слухова защита – антифони, могат да бъдат външни и вътрешни, като
основният показател при избора им е средното акустично затихване което дават, измерено в
децибели. След измерване на шума на работното място в dB и в Hz (честота), могат да се
изберат най-подходящите антифони за да се намали този шум под нивото на 85 dB.
Антифоните се произвеждат така, че да позволяват да се чува реч без да се отделят от ушите.
Изискванията, на който трябва да отговарят различните видове антифони са
регламентирани в EN352-1 Външни наушници, EN352-2 Вътрешни наушници и EN353-3
Наушници за каски. Вътрешните, може да са за еднократна употреба или за многократна и да
са съоръжени с клипсове. Изработват се от мек специален полимер.
Естествено, когато става въпрос за операторите на тежки строителни машини,
използвани
например в тунелното строителство, до голяма степен защитата от шум и
вибрации се извършва на ниво проектиране на работната кабина.
4.6. Стандарти и символи използвани при защитни очила
4.6.1. Стандарти за защитни очила
Европейските стадарти даващи препоръки по отношение на защитните средства за
очите са представени в Таблица 4.28.
Таблица 4.28.

Номер на
стандарта

EN 165

Наименование
Индивидуална защите на очите

EN 166

Индивидуална защите на очите - Спецификация
на конструкцията и качествата.

EN 167

Индивидуална защите на очите

EN 168

Индивидуална защите на очите

Относно
Терминология
Оптически свойства, по отношение
на : мощност, фактори на предаване
и дифузия на светлината, механични
качества като: здравина, термична
стабилност и устойчивост.
Методи за оптически изпитания.
Методи за други изпитания освен
оптическите

Освен основните стандарти, препоръки свързани със защита на очите, съдържат и
следните стандарти:
Стантарти според вида на продуктите
EN169 – Филтри за защита при заваряване
EN170 – Филтри за защита от ултравиолетовите лъчи
EN171 – Филтри за защита от инфрачервена светлина
EN172 – Филтри за защита от слънцето за индустриална употреба
EN1836 – Слънчеви очила и филтри за защита от слънцето за обща употреба. Съгласно
директива 89/686/СЕЕ слънчевите очила са ЛПС за защита от минимален риск.
Заваряване
EN175 – Екипировки за заваръчни работи
EN379 – Филтри за защита при активно заваряване
Лазери
EN207 – Очила за защита от лазер
EN208 – Очила за реглаж на лазер
4.6.2. Маркиране

Една от всеки пет злополуки при работа засяга очите!
Вие може да избегнете това!
Маркиране на лещите
3
1,2

N° код: Индицира филтрирането
2 & 3 = UV ; 4 = IR ; 5 & 6 = слънце
Клас на защита : Указва оцветяването на лещите
(между 1,2 и 7 за очила и за очила-маски)
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D
1
F
(F)T
8
9
K
N
R
O

Идентификация на производителя
Оптичен клас (1 = за постоянно носене , 3 = носене при необходимост)
Символ за механична устойчивост
Символ за съпротивителност при екстремни температури (от –5°C до +55°C)
Символ за съпротивителност при електрическа дъга от късо съединение
Символ за недопустимост към стопен метал и горещина
Символ за съпротивителност от разрушаване на повърхността от финни абразивни
частици
Символ за съпротивителност изпотяване на лещите
Символ за усилена отразителност в IR
(O) за оригиналната леща (V) за заместващата леща (опционална)

Маркиране на типа на рамката
D
166
Xxx

F
(F)T
H
2.5

Идентификация на производителя
Номер на стандарта
Символ за областта на използване
3 = Течности (капчици или пръски)
4 = Едри частици прах (размер на частиците > 5µm)
5 = Газ и финни частици прах
8 = Електрическа дъга от късо съединение
9 = Стопен метал и горещина
Символ за механична устойчивост
Символ за съпротивителност при екстремни температури (от –5°C до +55°C)
Символ указващ че защитното средство е предназначено за глава с малки размери
N° на най голямата скоба съвместима с рамката
4.7. Други нестандарнти символи поставяни на опаковките на ЛПС
Таблица 4.29. показва символи които се срещат по опаковките на някои ЛПС.
Таблица 4.29.

Символ

Означава
Да се съхранява в температурната зона означена на пиктограмата. В случая
минималната температура е -5ºС а максималната е +50ºС

Да се съхранява на сухо място. В случая означената максимална влажност е 80%.

Подлежи на рециклиране

Подлежи на рециклиране

Да се пази от малки деца. Този знак обикновенно се поставя на опаковти на тапи за
уши.
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5. Заключение
След като сте прочели внимателно тази книга, ще сте в състояние, сериозно да
разкритикувате представената по-долу табела/знак (фиг.5.1.), както и други подобни на нея,
несъответстващи на препоръките на действащите нормативни документи.

Фиг. 5.1.
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Приложение № 1
НАРЕДБА № РД-07/8 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Издадена от Министерството на труда и социалната политика, Министерството
на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г.

Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. минималните изисквания за осигуряване на знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
2. изискванията към знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа;
3. условията за тяхното използване.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за обозначаване на опасни вещества и препарати, продукти и/или оборудване,
предназначени за пускане на пазара, доколкото друго не е предвидено в специален нормативен акт.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за знаци и сигнали, които се използват за регулиране на автомобилния,
железопътния, водния и въздушния транспорт.
Чл. 4. (1) Знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа са постоянни и специфични.
(2) Постоянните знаци за безопасност и/или здраве при работа са:
1. табели;
2. етикети;
3. трайна маркировка с цветове за безопасност.
(3) Специфичните знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа са:
1. светещи знаци;
2. звукови сигнали - акустични сигнали и/или вербална комуникация;
3. сигнали, подавани с ръце.

Раздел II.
Задължения на работодателя
Чл. 5. (1) Работодателят поставя знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа съгласно тази наредба
на места, където рисковете не могат да бъдат предотвратени или намалени чрез средства за
колективна защита или мерки, методи или процедури за организация на работата.
(2) При поставянето на знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа по ал. 1
работодателят взема предвид оценката на риска на работното място.
(3) Работодателят е длъжен да контролира наличието и изправността на поставените знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа.
Чл. 6. (1) Работодателят осигурява подходящо обучение и инструктаж на работещите за видовете знаци и
сигнали за безопасност и/или здраве при работа, както и за изискванията и условията за тяхното
използване.
(2) Обучението и инструктажът по ал. 1 включват и значението на знаците и сигналите за безопасност
и/или здраве при работа, особено на тези, които съдържат думи, както и общото и специфичното
поведение при използването им.

Раздел III.
Минимални изисквания при използване на знаците и сигналите за
безопасност и/или здраве при работа
Чл. 7. Знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа се използват само за предаване на
съобщения или информация съгласно тази наредба.
Чл. 8. Знаците за автомобилния, железопътния, водния или въздушния транспорт се прилагат и за предприятия
в съответствие с условията, реда и правилата за тяхното използване.
Чл. 9. Изискванията към знаците, които включват използването на цвят за безопасност, са посочени в
приложение № 1.
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Чл. 10. (1) За въвеждане на забрани, предупреждения, задължения, както и за определяне на маршрутите за
евакуация, на аварийните изходи и на местоположението на средствата за първа помощ се използват
табели, общите изисквания към които са посочени в приложение № 2.
(2) Знаците върху контейнери и тръби се поставят съгласно приложение № 3.
(3) Местоположението и идентифицирането на пожарогасителните технически средства се указват с
табели и/или цветове за безопасност съгласно приложения № 1, № 2 и № 4.
(4) Местата, където съществува риск от удар в препятствие или от падане, се маркират трайно с
цветове за безопасност съгласно приложение № 5 и/или с табели съгласно приложение № 2.
(5) Транспортните маршрути се маркират трайно с цветове за безопасност съгласно приложение № 5.
Чл. 11. (1) Изискванията към светещите знаци са посочени в приложение № 6.
(2) Изискванията към звуковите сигнали са посочени в приложение № 7.
(3) Изискванията към сигналите, подавани с ръце, са посочени в приложение № 8.
Чл. 12. (1) В случай на необходимост за сигнализиране на опасност, известяване на лицата за предприемане на
специфични действия и за аварийно евакуиране се използват светещи знаци и/или звукови сигнали с
възможност за взаимната им замяна съгласно чл. 14.
(2) Сигналите, подавани с ръце, и/или вербалната комуникация се използват, когато е необходимо, за да
направляват лицата, които извършват опасни или рискови маневри.
Чл. 13. Всеки един от следните знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа може да се заменя
взаимно с друг, ако осигурява еднаква ефективност:
1. цвят за безопасност или табела, за да се отбележат местата, където има опасност от препятствия или
пропадане;
2. светещи знаци или звукови знаци;
3. сигнали, подавани с ръце, или вербална комуникация.
Чл. 14. Някои видове знаци и/или сигнали за безопасност и/или здраве при работа могат да се използват
заедно:
1. светещи знаци и звукови сигнали;
2. светещи знаци и вербална комуникация;
3. сигнали, подавани с ръце, и вербална комуникация.
Чл. 15. (1) В обекти, където работят хора с увредено зрение или незрящи, освен знаците и сигналите за
безопасност и/или здраве при работа се използват и звукови сигнали.
(2) В обекти, където работят хора с увреден или напълно загубен слух, освен звуковите сигнали се
използват и други знаци за безопасност и/или здраве при работа, предвидени в наредбата.
Чл. 16. (1) Ефективността на всеки един знак или сигнал за безопасност и/или здраве при работа не трябва да се
нарушава от наличието на друг знак, сигнал или подобен източник, който със своята видимост или
предаван звуков сигнал може да попречи на правилното му функциониране или възприемане.
(2) За осигуряване на ефективността по ал. 1:
1. се избягва поставянето на много знаци близо един до друг;
2. не се допуска едновременното използване на два или повече светещи знака, които е възможно да
бъдат объркани;
3. не се допуска използването на светещ знак в близост до друг подобен светлинен източник;
4. не се допуска едновременното използване на два или повече акустични сигнала;
5. не се допуска използването на акустични сигнали в среда с високи нива на шум;
6. не се допуска използването на знаци в лошо състояние;
7. се поставят достатъчен брой правилно разположени, ремонтирани и функциониращи знаци или
сигнални устройства.
Чл. 17. Знаците за безопасност и/или здраве при работа и сигналните устройства се почистват, поддържат,
проверяват, поправят и ако е необходимо - редовно подменят, за да се гарантира запазването на
специфичните и/или функционалните им характеристики.
Чл. 18. Броят и разположението на знаците за безопасност и/или здраве при работа или на сигнализиращите
устройства зависи от степента на рисковете или опасностите, както и от зоната, която обхващат.
Чл. 19. При прекъсване на електрозахранването знаците за безопасност и/или здраве при работа, които
изискват електрозахранване, се осигуряват с авариен източник, освен в случаите, когато с
прекъсването се премахва и опасността.
Чл. 20. (1) Пускането на светещите знаци и/или на акустичните сигнали показва началото на съответнoтo
действие.
(2) Знакът или сигналът се активира за времето на извършване на действието.
(3) Светещите знаци и акустичните сигнали се поставят в готовност за ново действие незабавно след
тяхното използване.
Чл. 21. Работодателят предприема мерки за осигуряване на правилното и надеждното функциониране на
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светещите знаци и акустичните сигнали за времето на тяхното действие.
Чл. 22. Когато слухът или зрението на работещите са ограничени или намалени поради използване на лични
предпазни средства, работодателят предприема мерки за допълване или за подмяна на съответните
знаци или сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
Чл. 23. Пространства, помещения или оградени места, които се използват за складиране на значителни
количества опасни вещества или препарати, се обозначават с подходящи предупредителни знаци
съгласно т. 3, буква "б" на приложение № 2 или се маркират съгласно т. 1 на приложение № 3, освен
ако етикетирането на отделните пакети или контейнери не е по-подходящо за тази цел.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа са такива знаци и сигнали, които се отнасят
до специфичен обект, дейност или ситуация; в зависимост от случая те дават информация или
инструкции за безопасността и/или здравето на работещите посредством табела, цвят, светещ знак,
звуков сигнал и сигнал, подаван с ръце;
2. забранителен знак е знак, който забранява поведение, което може да предизвика или причини опасност;
3. предупредителен знак е знак, който дава предупреждение за опасност или риск;
4. задължителен знак е знак, който предписва специфично поведение;
5. знак за авариен изход или знак за първа помощ е знак, който дава информация за аварийните изходи,
местата за първа помощ или спасителните средства;
6. информационен знак е знак, който предоставя информация, различна от тази, дадена в т. 2 - 5;
7. табела е знак, който предоставя специфична информация чрез комбинация от геометрични фигури,
цветове и символ или пиктограма и визуална информация чрез осветяване с достатъчна интензивност;
8. допълнителна табела е табела, която се използва заедно с някои от знаците, описани в т. 6, и предоставя
допълнителна информация;
9. цвят за безопасност е цвят със специфично значение;
10. символ или пиктограма е фигура, която описва ситуация или предписва специфично поведение и се
използва върху табела или осветена повърхност;
11. светещ знак е знак, изработен от прозрачни или полупрозрачни материали, които са осветени отвътре
или отзад така, че светещата повърхност да е видима;
12. акустичен сигнал е кодиран звуков сигнал, който се възпроизвежда и предава чрез устройство,
проектирано за тази цел, без използването на човешки или изкуствен глас;
13. вербална комуникация е предварително подготвено съобщение с думи, като комуникацията се
извършва с човешки или с изкуствено възпроизведен глас;
14. сигнал, подаван с ръце е движение или позиция на ръцете или на дланите с кодирана форма за
направляване на лица, които извършват определени маневри, създаващи риск или опасност за
работещите;
15. работно място е понятието, определено в § 1, т. 2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното
оборудване;
16. предприятие е понятието, определено в § 1, т. 2 от Кодекса на труда;
17. работодател е понятието, определено в § 1, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на
труд;
18. работещ е понятието, определено в § 1, т. 2а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и
въвежда изискванията на Директива 92/58/ЕИО от 24 юни 1992 г. за минималните изисквания за
осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа.
§ 3. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по
труда", на органите за пожарна безопасност на Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване", на
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, на Столичната дирекция на вътрешните
работи, както и на министъра на извънредните ситуации и оправомощени от него длъжностни лица.
§ 4. Указанията по прилагане на наредбата дават министърът на труда и социалната политика, министърът на
вътрешните работи и министърът на извънредните ситуации, съобразно тяхната компетентност.
§ 5. Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.
77 от 1995 г.) се отменя.
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Източници:
[1] http://www.mtexbg.com/merchandises52.html
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[4] http://www.trudizdrave.com/download.php?file_id=66
[5] http://www.smalt.com/bg/porcelain-enamel-signs/
[6] http://www.karat-bg.com/2_Products/6_Safety_and_Labou/33_Warning_signs/
[7] http://www.medeco-expert.com/nar07-8.htm
[8] http://www.ast67.org/symboles/signalisation.htm
[9] http://www.inrs.fr/htm/pictogrammes_pour_la_signalisation_sante_securite.html
[10] http://www.iso.org/iso/home.htm l
[11] http://wikipedia.org/
Фирми които изработват знаци и табели – ето техните сайтове:
http://www.fimtraffic.com/

http://www.karat-bg.com/
http://www.smalt.com/bg/
Допълнителни сайтове:

http://www.colorisk.fr
http://www.inrs.fr
http://www.centexbel.be
http://www.ifth.org
http://www.synamap.fr
http://www.claire-foncet.fr/
http://www.epi-solutions.fr
http://www.protecnord.fr
http://www.protecthoms.com
http://www.atsc-epi.fr
http://www.colorisk.fr/
http://www.ifth.org

Ако сте попаднали на тази статия през търсачка, може да посетите
сайта ни
www.eurodist.biz
- там ще намерите още много информация
свързана с охрана на труда – лични предпазни средства, както и за найсъвременните и качествени средства за поддържане и почистване на
работното място.

За забележки, коментари и запитвания,
може да пишете на:
admin@eurodist.biz
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