
В зависимост от обитателите сградите се категоризират, както следва: 

 Категория на обитателите "А" - когато обитателите са будни при престоя си в сградата. 

Категориите на обитатели "А" се делят на: 

"А1" - когато обитателите са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават (сгради от 

подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф4.1); 

"А2" - когато обитателите са будни, но не познават добре сградата (лечебни заведения за 

извънболнична помощ, обществени трапезарии, центрове за обществена подкрепа, дневни 

центрове (без възможност за преспиване) и сгради от клас на функционална пожарна опасност 

Ф3 и от подкласове Ф2.1, Ф2.2, Ф4.2 и Ф5.2). 

 

 Категория на обитателите "Б" - когато обитателите не са будни през целия си престой в 

сградата (хотели, общежития, сгради за обществено обслужване в областта на 

здравеопазването, сгради за обществено обслужване в областта на социалните услуги и други 

от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2).  

Категориите на обитатели "Б" се делят на: 

"Б1" - когато обитателите не са пос-тоянно будни, но познават сградата, и те не са попаднали 

случайно в сградата (центрове за настаняване от семеен тип, центрове за временно настаняване, 

кризисни центрове, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища, приюти, звена 

"Майка и бебе", дневни центрове (с възможност за преспиване), центрове за работа с деца на 

улицата, домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за стари хора и др.); 

"Б2" - когато обитателите не са постоянно будни и не познават сградата и те може да са 

попаднали случайно в сградата (хотели, лечебни заведения и лечебни заведения за болнична 

помощ (които не попадат в Категориите на обитатели "В"), почивни станции и др.). 

 

Категория на обитателите "В" - отнася се за обитатели, за които са необходими помощ или 

специални грижи за евакуацията им (детски заведения, затвори, психиатрични заведения, 

лечебни заведения, лечебни заведения за болнична помощ, домове за деца с физически 

увреждания, домове за деца с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с умствена 

изостаналост, домове за възрастни хора с психични разстройства, домове за възрастни хора с 

физически увреждания, домове за възрастни хора със сетивни нарушения, дом за възрастни 

хора с деменция, трудно подвижни хора и др.).  

Категориите на обитатели "В" се делят на: 

"В1" - когато обитателите могат сами да се евакуират; 

"В2" - когато обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощта на обслужващ 

персонал; 

"В3" - когато обитателите задължително трябва да бъдат евакуирани с помощна апаратура 

(животоподдържаща). 


