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МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК И ОЦЕНКА НА 

ЕЛЕКТРООБЕЗОПАСЯВАНEТО 

  

ЗАЩИТАТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ПРИ 

НАПРЕЖЕНИЯ ДО 1000 V ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ТАКИВА 

ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И 

СЪСТАВЯЩИТЕ ГИ ЕЛЕМЕНТИ, ЧЕ ДА НЕ Е ВЪЗМОЖНО ВКЛЮЧВАНЕ НА 

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО (ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕГО) В ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА С 

ПАРАМЕТРИ, КОИТО ЗАСТРАШАВАТ ЗДРАВЕТО ИЛИ ЖИВОТА НА ПЕРСОНАЛА, 

ОБСЛУЖВАЩ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ, ИЛИ НА ОКОЛНИТЕ ЛИЦА. 

 

В областта на защитата срещу поражения от електрически ток се използват следните основни 

термини: 

1. Част под напрежение - токопроводима част, която при нормална работа може да се намира 

под напрежение. 

2. Част, която не се намира под напрежение - токопроводима част, която е изолирана от частите 

под напрежение, но може да се свърже с тях при повреда на изолацията. 

3. Защита срещу директен допир - защита, която предотвратява поражения от електрически ток 

поради допиране или опасно приближаване до части под напрежение. 

4. Защита срещу индиректен допир - защита, която предотвратява поражения от електрически 

ток поради възникване и задържане на опасни напрежения на частите, които нормално не се 

намират под напрежение, вследствие на повреди на изолацията. 

5. Допустимо напрежение при допир (допустимо допирно напрежение) - най-високото 

напрежение при допир, което не е свързано с опасности за човека при съответните условия на 

средата. 

6. Зануляване - свързване на части, подлежащи на защита срещу индиректен допир с 

многократно заземения нулев или среден проводник на мрежата. 

7. Защитно заземяване - заземяване на части, подлежащи на защита срещу индиректен допир. 

8. Защитно изолиране - отделяне на части под напрежение от достъпните части, които нормално 

не се намират под напрежение, с двойна или усилена изолация. 

9. Защитно разделяне - сигурно електрическо разделяне на определен токов кръг от мрежата и 

от земята за осъществяване на защитата срещу индиректен допир. 

10. Безопасно свръхниско напрежение - достатъчно малко напрежение, използвано за 

намаляване на опасностите за поражения от електрически ток. 

11. Защитно изключване - автоматично изключване на всички полюси на захранващото 

напрежение чрез специални устройства при поява на опасно напрежение или ток на утечка, поради 

повреда на изолацията. 

12. Защита от токове на утечка - защитно изключване при ток на утечка, по-голям от 

определената гранична стойност. 
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Основните изисквания за защита срещу директен допир са дадени в БДС 14902-79 и Наредба 

№ 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии. 

Най-често използваните мероприятия за защита срещу директен допир са: 

1) разполагане на частите под напрежение на безопасни разстояния; 

2) защитни прегради и огради; 

3) защитни блокровки; 

4) безопасни свръхниски напрежения - до 24 V (променливи и постоянни). 

Техническите изисквания към отделните мероприятия за защита срещу индиректен допир са 

дадени в раздел 4 на БДС 14902-79. 

Основните изисквания за защита срещу индиректен допир са дадени в БДС 14308-77 и 

Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии. 

Най-често използваното защитно мероприятие в мрежите с директно заземен звезден център е 

зануляването (в последните десетина години се използва и защита от токове на утечка), а най-

често използваното защитно мероприятие в мрежите с изолиран звезден център е защитното 

заземяване. 

Защитното изолиране, защитното разделяне и безопасното свръхниско напрежение имат много 

ограничено приложение, ,предимно за ръчни електрически инструменти, преносими лампи, 

битови електро-домакински уреди и радиоелектронни изделия. 

Техническите изисквания към мероприятията за защита срещу индиректен допир и 

принципните схеми за реализирането им са дадени в раздел 4 на БДС 14308-77. 

Проверка на електрообезопасяването трябва да се прави задължително: 

1) при въвеждане в експлоатация; 

2) след ремонти, преустройства, реконструкции и модернизации; 

3) след аварии, стихийни бедствия и др. под. 

Показателите за оценка на електрообезопасяването са: 

1) защита срещу директен допир; 

2) съпротивление на изолацията; 

3) защита срещу индиректен допир. 

Съобразно специфичните особености на електрическите уредби и съоръжения може да се 

въвеждат допълнителни показатели за оценка на електрообезопасяването. 

Оценката за защитата срещу директен допир се извършва в следната последователност: 

1. Определяне на частите, които се намират под опасно напрежение. 

2. Установяване на мероприятия, които се използват за защита срещу директен допир. 

3. Проверка на ефективността на защитата. 

Напрежения над 24 V се считат за опасни и прилагането на защита срещу директен допир е 

задължително, с изключение на случаите, посочени в т. 2.3. на БДС 14902-79. 

При установяване на защитното мероприятие трябва да се използва класификацията, дадена в т. 

2.1 на БДС 14902-79 да се съблюдават изискванията на т. 2.2 и т. 2.4 на същия стандарт. 

Проверката на ефективността на защитата срещу директен допир чрез защитни прегради огради 

и облицовки се извършва визуално,в последователност по т. 4.1 и т. 4.2 на БДС 14902-79. 
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Защитните блокировки се проверяват по т. 4.3 на БДС 14902-79 и чрез двукратно задействане. 

Безопасните свръхниски напрежения се проверяват чрез преглед на маркировката и измерване 

за съответствие с изискванията на т. 4.4. от БДС 14902-79. 

Оценката за защита срещу индиректен допир се извършва в следната последователност: 

1. Определяне на частите, които подлежат на защита срещу индиректен допир. 

2. Установяване на мероприятията, използвани за защита срещу индиректен допир. 

3. Проверка на ефективността на защитата. 

Определяне на частите, които подлежат на защита срещу индиректен допир, се извършва 

съобразно Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии. 

При установяване на мероприятията за защита срещу индиректен допир трябва да се използва 

класификацията, дадена в т. 2.1 и т. 2.2. на БДС 14308-77, като се отчитат им областите на 

приложение на защитните мероприятия, дадени в табл. 1 на БДС 14308-77, и изискванията за 

защита срещу поражения от електрически ток, за отделните видове електрически уредби с 

напрежение до 1000 V съгласно Наредба № 4 от 9.06.2004 г. за техническа експлоатация на 

електрообзавеждането и Правилник за безопасност при работа по електрообзавеждането с 

напрежение до 1000V. 

Проверката на ефективността на защитата срещу индиректен допир се извършва в съответствие 

с раздел 4 на БДС 14308-77, с отчитане на допустимите напрежения при допир. 

Проверката на ефективността на зануляването се извършва в последователността на т. 4.2 от 

БДС 14308-77. 

Проверката на ефективността на защитата на токове на утечка и на защитата от опасно 

напрежение се извършва съгласно т. 4.3 и т. 4.4 от БДС 14308-77. 

Проверката на ефективността на защитното изолиране се извършва визуално и включва общото 

състояние на изолацията и маркировката. 

Проверката на ефективността на защитното разделяне и безопасното свръхниско напрежение се 

извършва визуално, в последователност съгласно т. 4.6 и т. 4.7 от БДС 14308-77, а напреженията 

се измерват. 

При отрицателна оценка по някой показател контролиращият трябва да прецени степента на 

опасност и да направи предписания за привеждане на електрообезопасяването в съответствие с 

изискванията. 

При реална опасност за обслужващия персонал и околните лица контролиращият е длъжен да 

уведоми административното ръководство и съобразно своите права да изисква незабавно спиране 

на машината или съоръжението от експлоатация. 

При положителни оценки на всички показатели не се изключва възможността да се правят 

предписания за подобряване на електрообезопасяването. 

Провеждането на оценката на електрообезопасяването трябва да се извършва така, че да не се 

създава никаква опасност за персонала обслужващ електрическата уредба (съоръжение) за 

околните лица и за контролиращите. 

Контролиращите трябва да спазват както общите изисквания на Правилник за безопасност при 

работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, така и специфичните изисквания за 

безопасност, произтичащи от местните условия. 

При използването на измервателни уреди трябва да бъдат взети всички необходими мерки за 

защита срещу поражения от електрически ток поради опасно напрежение на корпусите на 

машините и съоръженията. 
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СВЪРЗВАНЕ  ЗА  ЗАЩИТА  ОТ  ТОК  ПРИ ДОПИР 

 В правилно свързаната електрическа инсталация всеки елемент трябва да бъде свързан 

съгласно стандартите. Ключът (прекъсвачът) винаги се свързва в електрическа инсталация така, че 

с него се прекъсва фазовият проводник. По-нататък фазовият проводник винаги трябва да се 

свързва в гърлото на лампата на горната (задната) клема. Това е, защото при прегряване на 

лампата (когато фазовият проводник е свързан с винта на гърлото и когато искаме да я заменим с 

нова, а сме забравили да прекъснем фазовия проводник чрез ключа), може да се стигне до 

съприкосновение с винта под напрежение и ако при това стоим на влажна или каменна подставка, 

може да се получи токов удар, който най-често е смъртоносен. Ако пък ключът се свърже грешно 

с нулевия проводник без оглед на това, че бихме прекъснали токовата верига гърлото също ще 

остане под фазово напрежение и за този, който трябва да извършва около него известни 

манипулации, има опасност да попадне под напрежение при допир и да получи токов удар. 

 

 Фазовият проводник в правилно свързана електрическа инсталация обикновено е прието да 

се свързва с лявата клема на контактната кутия. 

 Правилното свързване е показано на схемата на горния чертеж и към него трябва да се 

придържаме в практиката. 
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ЗАЩИТА ЧРЕЗ НИСКО (ПОНИЖЕНО) НАПРЕЖЕНИЕ 

  

ЗАЩИТА ЧРЕЗ ЗАЗЕМЯВАНЕ 

 Основата на това свързване е съпротивлението на заземяването R0 , което трябва да бъде 

правилно оразмерено. 

 

 Когато се получи повреда, например в електрическата печка, тогава през токовата верига на 

защитата (удебелената верига) трябва да протече такъв ток от повредата  IK , че да може да се 

разтопи предпазителят или да въздейства върху автоматичния прекъсвач той да изключи, т. е. 
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трябва да бъде такъв, че да предизвика прекъсване на токовата верига и изобщо да отдели 

уредбата от електрическата мрежа, в която е включен. 

 

 Токът  IK  се получава от уравнението: 

 

IK = 
RrRoRm

U


,  [] 

където  

 U   e фазовото напрежение във волтовете; 

 Rm
t   

-  електрическото съпротивление на участъка на мрежата в омове;  

 R0     -  електрическото съпротивление на защитното заземяване в омове; 

 Rr     -  електрическото съпротивление на работното заземяване в омове. 

 

 

ЗАЩИТА ЧРЕЗ ЗАНУЛЯВАНЕ 

 

 

СВЪРЗВАНЕ НА ЗАЩИТНИ ПРОВОДНИЦИ 

СВЪРЗВАНИЯ НА БЛИЗКО ПОСТАВЕНИ ПОМЕЖДУ СИ ТОКОПРОВОДИМИ ЧАСТИ 

ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ РАЗЛИКИ 

 В някои уредби, например в предприятията със собствен трансформатор или със собствен 

генератор, често защитата от ток при допиране се извършва с т. нар. защитни проводници.  

 Защитата от този вид по същество е такава, че металните части на машините, апаратите, 

прекъсвачите, инсталацията за централно отопление и т. н. се свързват помежду си с правилно 

свързани проводници, които са свързани със земята чрез добре проводима свръзка. Принципното 
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свързване е показано на чертежа. Както се вижда от чертежа, всички метални части се свързват 

последователно помежду си със защитни проводници и отделно всеки от тях ще се свързва със 

защитния проводник. Цялата така изпълнена защитна мрежа може да се свърже с нулевия 

проводник, ако в уредбата се използва зануляване, така че цялата защитна система става още по-

ефикасна. 

 

Главното предназначение на защитата със защитни проводници е да се стигне до разлики в 

напреженията на металните части на уредбата, които са близко една до друга и човек може 

едновременно да докосне две от тях, което е опасно за живота. Ако защитните проводници са 

редовно изпълнени, при повреда в уредбата всички метални части имат еднакво напрежение, което 

при добро изпълнено заземяване се намалява до стойност, безопасна за живота. 

 

КОНТРОЛ  НА  СВЪРЗВАНЕТО  НА  ЗАЩИТНИЯ АВТОМАТ 

 Често е необходимо да се контролира дали свързването на автомата е съединено със земята 

с добре проводима свръзка и дали през него правилно тече ток. Този контрол се извършва, както е 

показано на схемата. 

 С 1 е означена намотката на електромагнита на защитния автомат. Контролата се извършва 

така, че защитният проводник се отделя от металния кожух на двигателя, а между него и една от 

фазите се свързва изпитателна лампа. 

Тя обикновено има мощност 15 W и трябва да е изградена за напрежение от 220 V, понеже 

между фазата и земята (а тя също е свързана така) съществува напрежение от 220 V. В тази 
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комбинация силата на тока, който протича през токовата верига, влиза на около 70 mA. Това е 

достатъчен ток, за да предизвика задействането на електромагнита на релето на защитния автомат 

и заедно с това лампата да светне с пълен интензитет.  

С това изпитване се убеждаваме също, че проводникът на заземяването не е прекъснат 

никъде и че е правилно заземен. Когато свършим контролата, свързваме проводника на 

заземяването с кожуха на двигателя. 

 

ЗАЩИТА ЧРЕЗ СВЪРЗВАНЕ  ЗА ЗАНУЛЯВАНЕ  И  ЗА  ЗАЗЕМЯВАНЕ 
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СВЪРЗВАНЕ  ЗА ЗАЩИТА ОТ ИНДИРЕКТЕН ДОПИР ЧРЕЗ  ЗАНУЛЯВАНЕ  И 

ЗАЗЕМЯВАНЕ  В  ЕДНА  И  СЪЩА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  МРЕЖА  

 В електрическите мрежи, в които се извършва защита чрез зануляване, не се допуска да се 

извърши защита чрез заземяване и заедно с нея да не се проведе и зануляване. 

 Това най-добре се разбира, ако се разгледа внимателно показаната схема, като се спазва 

следното. 

 Ако в експлоатация се случи да се повреди изолацията на фазата, в която е включен 

нагревателят на електрическия бойлер и когато тази фаза се съедини с кожуха на бойлера, 

зануляването на електрическата печка ще остане безпредметно, защото консуматорът, който е 

само занулен, може да получи опасно напрежение спрямо земята. 

 

 

Човешкият живот в този случай е в опасност, защото през тялото на човека преминава 

достатъчно опасен ток, както това е показано на чертежа със стрелки. Опасността е толкова по-

голяма, колкото зануляването и заземяването са извършени в по-малко пространство, защото 

тогава се идва до по-големи напрежения на занулените консуматори. Напрежението спада, когато 

консуматорът, в който се е стигнало до повреда и който е само заземен, е по-далече от 

консуматора, на който е изпълнено зануляването. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА ЗАНУЛЯВАНЕТО В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ СЪС 

ЗАЗЕМЕН ЗВЕЗДЕН ЦЕНТЪР TN С НАПРЕЖЕНИЕ 220 V 

СПРЯМО ЗЕМЯ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОЕКТИРАНИ ДА БЪДАТ 

ЗАЩИТАВАНИ СРЕЩУ ИНДИРЕКТЕН ДОПИР ЧРЕЗ “ЗАНУЛЯВАНЕ”, СЕ 

ПРОВЕРЯВАТ ВИЗУАЛНО В ОБЕМ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНСТРУКЦИЯТА, ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 

 Наличие на защитни клеми. Същите трябва да служат само за свързване на защитни 

проводници към частите, които подлежат на защита срещу индиректен допир. Те не трябва да 

изпълняват други функции, например крепежни. 

 Наличие на знак за означаване на защитна клема , поставен до или върху защитната клема 

или шина. 

 Наличие на присъединени към защитната клема защитни проводници. В тяхната верига не 

трябва да има монтирани прекъсвачи или предпазители. Същото се отнася и за неутралните 

(нулевите) проводници, които се използват и като защитни. 

 Наличие на цветова маркировка (жълти и зелени ивици) на изолацията на защитните 

проводници. 

 Защитните проводници, които са разположени във вътрешността на електрическите машини и 

съоръжения трябва да имат изолация, равностойна на изолацията на тоководещите проводници. 

 В четирипроводниковите мрежи трябва да се употребяват четирижилни кабели. Полагането на 

нулево жило отделно от фазовите жила не се допуска. 

 За електрически съоръжения от клас I захранващият кабел или шнур трябва да има жълто-

зелено жило, което се съединява с вътрешната защитна клема на съоръжението и защитната клема 

на щепсела. 

 При сечения на тоководещите проводници до 16 mm
2
, защитните проводници трябва да бъдат 

със същото сечение. 

 Защитните проводници трябва да бъдат свързани с металните обвивки на кабелите и 

проводниците чрез запояване. 
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 Когато за защитни проводници се използват стоманени тръби, в които се полагат тоководещите 

проводници, трябва да бъде осигурена качествена електрическа връзка както между отделните 

тръби, така и между тръбите и корпусите на електрическите съоръжения, в които се въвеждат 

тръбите. 

 Връзките между защитни проводници и тръбопроводи използвани като защитни проводници 

или заземители, трябва да са изпълнени със заварка. Когато това не е възможно, трябва да се 

използват гривни с антикорозионно покритие. 

 Неутралният (нулевият) проводник трябва да бъде повторно заземен най-малко на две места и 

да бъде свързан с подходящи естествени заземители. 

 Контактите на вътрешните електрически инсталации трябва да бъдат със защитна клема. 

 

При отрицателна оценка по някой показател, контролиращият трябва да прецени 

степента на опасност и да даде препоръки за привеждане на електрообезопасяването в 

съответствие с изискването. 

Техническият преглед се извършва задължително при въвеждане в експлоатация, след ремонт, 

преустройства, аварии и стихийни бедствия. 
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