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Ескалатори се ползват по целия свят. Ежедневено 
транспортират хора между две нива и се използват там, 
където асансьорите биха били непрактични.

Срещаме ги в големи магазини, търговски центрове, 
летища, транзитни зони, изложбени центрове, публични 
сгради, хотели, стадиони, железопътни гари и метро 
станции. 

Когато се качваме на тях едва ли осъзнаваме, че 
използваме един от най-простите, но и революционни 
съоръженя, които транспортират милиони хора по целия 
свят, буквално във всяка една секунда. 

Проектирани идейно, но и за първи път патентовани 
на 9 Август, през далечната 1859 година, от Натан 
Еймс (Nathan Ames), конструирани и монтирани за първи 
път от Джeси Рено (Jesse W. Reno) през 1896 година 
на Кони Айлънд, Ню Йорк (Coney Island, New York City), 
усъвършенствани през 1899 година от Чарлс Сибергер 
(Charles Seeberger), днес ескалаторите и подвижните 
пътеки са повече от 75 000 по целия свят.

Замисляме ли се обаче, как ги ползваме и какво 
трябва да знаем, за да можем да пътуваме 
безопасно и сигурно?

Знаем ли какви са нормите, на които трябва да 
подчиняваме поведението си?

Можем ли да разпознаем опасните ситуации, в които 
потенциално може да попадне всеки един от нас?

С цел повишаване сигурността на гражданите през 
2010 година Европейската комисия публикува стандарт  
EN 115:2:2010, имащ за цел да дефинира и опише общ подход и 
ясни процедури за безопасност при всички съществуващи и 
в експлоатация ескалаторни съоръжения и подвижни пътеки.

На база дългогодишни проучвания и изготвен анализ на 
потенциалните рискове, цитираният по-горе стандарт 
категоризира видовете опасни ситуации, както и описва 
мерките, които могат да предотвратят настъпването им.

В съответствие с поставените си цели, Европейската Лифт 
асоциация и фондация “Асансьорна безопасност”, публикуват 
настоящата брошура, която описва основните рискови 
ситуации, както и мерките, чрез които те могат да бъдат 
предотвратени, посредством прилагането на нормите 
заложени в европейския  стандарт EN 115:2:2010.

ЕСКАЛАТОРИТЕ
ЕвРопЕйСкИ пРЕпоРЪкИ 
зА повИшАвАНЕ 
бЕзопАСНоСттА пРИ 
ползвАНЕ НА ЕСкАлАтоРИ 
И поДвИЖНИ пЪтЕкИ



вЪзДЕйСтвИЕ НА опАСНИ МАтЕРИАлИ

Една от скритите опасности, за които се знае малко е наличието 
на вредните вещества, като азбест в спирачни накладки, 
контакторни щитове или облицовки. 

Един от най-съществените рискове, който съществува за 
живота и здравето на хората е рискът от изпускане на азбестови 
влакна във въздуха при всяко задействане на спирачката.

За да бъде ограничено вредното въздействие върху живота и 
здравето на всички нас е абсолютно задължително премахването 
и ограничаването на ползването на тези вредни материали. 

Това включва например смяна на спирачните накладки и 
поставяне на предупредителна табела, че не трябва да бъдат 
извършвани ремонтни дейности, докато не бъдат отстранени 
всички вредни материали и части, при които е установено 
наличие на този вреден материал.

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

поДхлЪзвАНЕ НА СтЪпАлАтА/лЕНтАтА пРИ НАчАлНАтА И кРАйНА 
точкА НА СЪоРЪЖЕНИЕто

Началните и крайни спирки, както и повърхността на стъпване, 
не винаги осигуряват сигурни условия на придвижване на 
пътниците.

За да бъдат избегнати рискови ситуации от подхлъзване и 
падане е необходимо да бъдат осигурени надеждни и сигурни 
повърхности  на стъпване, както в зоната за придвижване 
на пътници, но така също и в началната и крайна спирка на 
съоръженията.

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



зАхвАщАНЕ МЕЖДу СтЪпАлото И пЕРИлАтА

При наличие на по-големи разстояния между стъпалата на 
ескалатора и неговите перила съществува риск от захващане 
на обекти, които в нередки случаи се оказват обувките на 
невнимателни пътници.

За да бъдат избегнати подобни ситуации е необходимо да бъдат 
монтирани ограничителни дефлектори, с цел намаляване на 
вероятността от захващания между стъпалото и перилата.

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

зАхвАщАНЕ МЕЖДу СтЪпАлАтА

Съществува изключително висок риск от захващане на обекти 
поради повишено разстояние между отделните стъпала на 
ескалаторното съоръжение.

Ежедневен и стриктен контрол по отношение на  разстоянията 
между отделните стъпала. 

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



лИпСвАщИ СтЪпАлА

Липсващите стъпала могат да доведат до сериозни проблеми, 
дори до инциденти с летален изход.

Монтиране на поне две мониторингови устройства: едно в 
зоната на началната, и второ в зоната на крайната спирка.

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

лИпСА НА втоРИ НЕзАвИСИМ глАвЕН пРЕкЪСвАч пРИ НЕобхоДИМоСт 
от РЕСтАРт НА СЪоРЪЖЕНИЕто ИлИ пРИ НЕвЪзМоЖНоСт зА НЕговото 

СпИРАНЕ

За да бъдат посрещнати изискванията за възможност 
за рестарт или спиране на съоръжението, се изисква да 
съществуват два независими източника на захранване. В случай, 
че съществува само един източник на захранване е възможно 
настъпването на изключително опасни ситуации.

С цел осигуряване безопасността на пътниците, трябва да 
бъде монтиран втори независим източник на прекъсване на 
електрическото захранване.

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



пАДАНЕ поРАДИ огРАНИчЕНА ДЪлЖИНА НА СпИРАтЕлНИя пЪт 

В случай, че ескалаторът или подвижната пътека  са с 
ограничена дължина и настъпи внезапно спиране, вероятността 
от инциденти с пътници е много голяма.

За да бъде осигурен комфорта и безопасността на пътуващите 
е необходимо да бъде осигурена спирачна система, която да 
отговаря на определените изисквания за спирачен път на 
съоръжението.

Референция EN115-2; Точка 5.4.2.6

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

пАДАНЕ от кРАйНАтА СпИРкА

Често пъти при недостатъчно внимание на пътниците, 
при достигане на крайната спирка, е възможно влизане в 
съприкосновение с подвижната лента, разположена на перилата 
на съоръжението. 

Резултатът може да бъде “завличане” на пътника и прекатурване 
през парапета.

За да бъдат избегнати подобни изключително опасни ситуации 
е необходимо да повишим вниманието, с което ползваме 
ескалаторите, както и да бъде повишена височината на 
балюстрадата, разположена в непосредствена близост до 
изходната спирка на ескалаторното съоръжение.

Референция EN 115-2
Точка 5.13.1.6

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



кАтЕРЕНЕ по бАлюСтРАДАтА

Катеренето по балюстрадата може да доведе до сериозни 
наранявания.

За да бъдат предотвратени всякакви възможности за катерене 
по балюстрадата на ескалаторното съоръжение, експертите 
препоръчват поставянето на прегради, ограничаващи достъпът 
до опасните зони.

Референция EN115-2
Точка 5.5.2.3.

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

зАклЕщвАНЕ НА пРЪСтИ МЕЖДу поДвИЖНАтА лЕНтА НА 
пЕРИлАтА И бАлюСтРАДАтА

По-големите разстояния между подвижната лента на перилата 
и балюстрадата могат да доведат до захващане на пръстите 
на пътника.

Модификация на елементите, така че да бъдат постигнати 
минималните препоръчителни разстояния между подвижната 
лента на перилата и балюстрадата.

Референция EN 115-2
Точка 5.6.2

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



зАклЕщвАНЕ в зоНАтА НА НАчАлНИтЕ И кРАйНИ СпИРкИ НА 
ЕСкАлАтоРА И/ИлИ поДвИЖНАтА пЪтЕкА

В случай, че не са предвидени протектори в зоните за вход 
и изход на подвижната лента на перилата при  ескалатори и 
движещи се пътеки, съществува опасност от заклещване на 
пръсти в незащитените участъци.

Поради това е необходимо да се предвиди монтаж на подходящи 
предпазители, както и електрически предпазни устройства в 
зоните за вход и изход на подвижната лента.

Референция EN115-2
Точка 5.6.3.1

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

зАхвАщАНЕ в зоНИтЕ НА гРЕбЕНИ И СтЪпАлА / плочИ / 
поДвИЖНИ зоНИ

Недоброто оразмеряване на отстоянията между гребените и  
протекторите/плочите или подвижните зони на ескалаторите, 
може да доведе до захващане на обекти в тези зони.

Необходимо е да бъдат осигурени гребени, проектирани така, че 
ако чужд обект бъде захванат, те или да го отклонят или да го 
задържат.
Трябва да бъде осигурен превключвател, който да спира 
съоръжението, в случаите при които даден обект влезе в 
съприкосновение с гребените.

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



зАхвАщАНЕ поРАДИ пРопАДАНЕ НА СтЪпАлА / плочИ

Големите отстояния между гребените и повърхността на 
стъпалото представляват доста сериозна опасност за 
пътниците, тъй като пропаднало увиснало стъпало/плоча може 
да предизвика захващане.

За да бъде избегнат този риск е необходимо да бъде монтирано 
предпазно електрическо устройство на подходящо отстояние 
преди достигане на зоната на гребените.

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

НЕДоСтАтЪчНо пРоСтРАНСтво зА РЕМоНтНо обСлуЖвАНЕ НА 
СЪоРЪЖЕНИЕто

Този риск е изключително голям за сервизните техници. 
Съществува голяма опасност оторизиран техник, извършващ 
ремонтни дейности в зоната на първа или последна спирка 
на съоръжението, да бъде заклещен от него, в случай на 
недостатъчно работно пространство.

Необходимо е да бъде осигурено устройство (светлинен датчик) 
за засичане на човешко присъствие в опасната зона на първа или 
последна спирка на съоръжението.

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



НЕДоСтАтЪчНо оСвЕтлЕНИЕ в зоНАтА НА И около РАботНото 
пРоСтРАНСтво

Недостатъчното количество светлина може да бъде 
предпоставка за липса на безопасни условия на работа.

Необходимо е да бъде осигурен един или повече електрически 
извода в зоната на първа и последна спирка на съоръжението, 
както и в машинното отделение.
В зоните на техническо обслужване на съоръжението 
интензитета на осветление трябва да бъде поне 200 лукса. 

Референция EN155-2
Точка 5.8.4

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

лИпСА НА АвАРИЕН Стоп бутоН в зоНАтА зА тЕхНИчЕСко 
обСлуЖвАНЕ НА СЪоРЪЖЕНИЕто

В случай на липса на авариен СТОП бутон в зоната на техническо 
обслужване на съоръжението на първа и последна спирка 
техническите лица, обслужващи съоръжението са изложени на 
изключително висок риск от наранявания.

Необходимо е да бъде осигурен авариен СТОП бутони в зоната на 
първа и последна спирка на съоръжението. 

Референция EN 115-2
Точка 5.8.5

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



EлЕктРИчЕСкИ уДАР, пРЕДИзвИкАН от СЪпРИкоСНовЕНИЕ С 
ЕлЕктРИчЕСкАтА вЕРИгА

Недостатъчно добрата изолация и/или липса на такава, при 
която човек може да влезе в непосредствено съприкосновение 
с протичащия електрически ток е абсолютно неприемлива. Тук 
се включват и опасните условия на труд поради липса на главен 
електрически прекъсвач.

Трябва да бъде осигурена надеждна защита от токов удар, чрез 
адекватно изолиране на всички електрически компоненти, както 
и адекватно им заземяване. 
Обезопасяване на съоръжението срещу непреднамерено пускане 
в работен режим, чрез осигуряване на заключващ се главен 
прекъсвач е абсолютно задължително.

Референция EN155-2
Точки: 5.11.1.1; 5.11.1.2; 5.11.1.3; 5.11.2; 5.13.3

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

НАРАНявАНИя поРАДИ лИпСА НА АвАРИЕН Стоп бутоН 

В случай на липса на авариен СТОП бутон, който може да бъде 
ползван от обикновените граждани, в случай на необходимост, 
съществува опасност от настъпване на тежки наранявания.

Осигуряване на авариен СТОП бутон на видни и лесно достъпни 
места, в близост до началната и крайна спирки на съоръжението 
е мярка, която може да предотврати опасни и тежки инциденти 
за ползвателите на съоръжението. 

Референция EN 115-2
Точка 5.12.1

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



СблЪСЪк в СгРАДНИ коНСтРукцИИ

Сградни конструкции като стени, колони, етажни площадки или 
кръстосани трасета на преминаване на ескалатори/подвижни 
пътеки могат да предизвикат наранявания. 

Ето затова, експертите препоръчват поставяне на  
предпазители, предотвратяващи непосредственото 
съприкосновение на пътниците със сградните конструкции, 
покрай които преминава ескалаторното съоръжение или 
подвижната пътека.

Референция EN155-2

Точки 5.13.1.1; 5.13.1.2; 5.13.1.3

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА

НЕпРАвоМЕРНо пРЕвозвАНЕ НА пАзАРСкИ колИчкИ ИлИ 
куфАРИ по ЕСкАлАтоРИтЕ

Неправомерното превозване на пазарски колички или колички 
за багаж по ескалаторното съоръжение може да постави в 
риск живота и здравето на останалите пътници, ползващи 
ескалатора.

Монтирането на бариери, ограничаващи достъпа на пазарски 
колички или багажни колички е една от мерките, които могат да 
предотвратят подобни опасни ситуации.
Именно такива бариери осигуряват безопасното и правилно 
ползване на ескалаторните съоръжения. 

Референция EN 115-2
Точка  5.15

опИСАНИЕ НА РИСкА МЕРкИ зА огРАНИчАвАНЕ НА РИСкА



за ФаБ

Фондация “асансьорна безопасност” (основана на 12 Януари 2015 година) е първата нетърговска,  
необвързана с бизнеса българска неправителствена организация, посветена на безопасността на гражданите, 
използващи ежедневно най-масовите в Света съоръжения за вертикален транспорт - асансьори, ескалатори и 
подвижни пътеки. 

“Родихме” се от нашата преживяна и лична трагедия, която ни сполетя през недотам далечната 2010 година - 
2 Март.

Вместо да посрещнем с радост и трепет новия живот, който носехме по това време под нашите сърца, 12 от 
нас се превърнаха в ЖЕРТВИ на реалното ниво на безопасност на асансьорите в България. 

За тези, които и до днес не могат да забравят сцената, която е запечатана в съзнанията им, тя се описва като 
една от най-страшните и вледеняващи! 

Една болница!... 
Едно лоби!... 
И множество... бременни жени!...  
С потрошени кости !... 

ЕДНа ИСТОРИЯ, която започва с асансьор на 12 етаж, един бутон натиснат за етаж 7
и една кабина, разбита в асансьорната шахта на една столична болница!!!

И ВСЕ ПаК!
Едно обещание беше дадено в онези отминали и страшни дни!                         

                              
Едно обещание, което облякохме в нашите чисто лични истории!

Едно обещание, което сме тук, за да спазим!

Едно обещание, което посветихме на нашите семейства!

На нашите деца!

                           На жертвите!

Едно обещание, никога повече подобни трагедии да не се случват на никого!

    Никога! Никъде! 



Едно обещание, посветено на сигурността на всички!!! Едно обещание, носещо днес името:

Целите, които си поставяме: 
 
 
 Да подпомагаме устойчивото развитие на техниката и технологиите, ефективното 
управление и правилното използване на съоръжения с повишена опасност при експлоатация, чрез 
координиране на усилията на всички обществени сектори;

 Да осигуряваме подкрепа на инициативи, които са насочени към подобряване на техническото 
състояние на съоръженията с повишена опасност и осигуряване на по-висока степен на безопасност 
при ползването на такива съоръжения от страна на гражданите;

 Да подпомагаме демократичното вземане на решения, да насърчаваме участието на 
гражданите при вземането на решения от страна на обществени органи и организации, относно 
правилното функциониране и безопасността на съоръженията с повишена опасност, с цел осигуряване 
на защита на правата на гражданите и ползватели на такива съоръжения.

а ще ги постигаме, като: 
 
 

• Предоставяме техническа, организационна и консултантска помощ, включително оказваме морална, 
експертна и материална помощ на хора, пострадали при асансьорни инциденти;

• Оказваме съдействие на гражданите при желание за изпращане на сигнали за нередности, свързани с 
текущата поддръжка на съществуващи асансьорни съоръжения;

• Извършваме обучение на граждани и специалисти, включително организираме публични образователни 
прояви за хора от различни възрастови групи;

• Създаваме и разпространяваме образователно съдържание сред населението на Република България, 
целящо повишаване на знанието за безопасно ползване на асансьорни съоръжения;

• Разработваме учебно съдържание, предназначено  за подрастващите и организирането му в детски и 
учебни заведения, с цел запознаване на децата с правилата за безопасно ползване на асансьори от ранна детска 
възраст;

• Набираме средства и осигуряваме финансиране на програми и проекти, подпомагаме държавни органи при 
набиране на средства за осигуряване на техническа безопасност на населението;

• Организираме, подпомагаме и провеждаме обществени инициативи свързани с безопасността при 
ползването на съоръжения с повишена опасност;

• Организираме благотворителни прояви за набиране на средства, както за пострадали при инциденти, а 
така също и за цялостна подкрепа на образователната дейност на Фондацията;



• Подпомагаме обществени инициативи относно опазването на физическото и психично здраве на 
гражданите, включително пострадали лица;

• Установяваме и разработваме механизми и системи за партньорство и работа в екип, включително 
изграждане на партньорска мрежа от бизнес организации, неправителствени и правителствени организации, 
целяща обединяване на усилията за създаване на нова, отговаряща на съвременната нормативна уредба за безопасна 
поддръжка и експлоатация на асансьори;

• Подпомагаме координацията, обмена на информация и опит при работа с държавни, регионални и общински 
органи на управление, нестопански организации, търговски дружества, академичната общност и обществеността;

• Проучваме, анализираме и разработваме политики за правилна експлоатация и техническа безопасност на 
съоръжения с повишена опасност;

• Активно участваме в сформирани групи на държавно ниво, работещи по решаването на актуални въпроси, 
касаещи безопасността на населението като цяло, а така също и ефективните действия на държавата в контрола 
и по качествената поддръжка на асансьорните съоръжения;

• Активно участваме в работни групи по проучване и документиране на текущото състояние на 
асансьорните уредби на територията на страната;

• Детайлно отразяваме всички новини и събития, свързани с асансьорни съоръжения, в това число инциденти 
и последиците от тях, работата на държавните институции, на фондацията и др.

за ELA

ELA или Европейската лифт асоциация е със седалище в Брюксел, белгия и представлява асансьорните 
асоциации на държавите, изброени по-долу:

Австрия, Белгия, Кипър, Чешка Република, Дания, Франция, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Холандия, Норвегия, Пртугалия, Полша, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и 
Обединеното Кралство.

ELA или Европейската лифт асоциация, представлява активните асоциации на бизнеса в областта на 
производството, монтажа и обслужването на асансьори, ескалатори и подвижните пътеки, работещи 
на територията на Европейския съюз (ЕС) или в рамките на Европейската асоциация за свободна 
търговия (ЕАСТ), независимо дали това са национални асоциации или конкретни секторни асоциации. Не 
малък е и процента на представените в ELA  производители на компоненти за тези съоръжения.

Благодарение на това изключително широко представителство, във времето ELA е успяла да се 
превърне в основния комуникационен вектор, предстявляващ индустрията пред институции като 
Европейската комисия,  Европейския парламент и редица други представителни организации. 

освен подпомагането на националните асоциации в техния диалог с местните власти, във времето ELA 
е успяла да съсредоточи и огромен  експертен ресурс, имащ за цел от една страна непрекъснатият 
анализ на рисковете, а от друга - създаването на препоръки, норми и директиви , така че инцидентите 
и трагичните случаи, произтичащи от ползването или обслужването на асансьори, ескалатори  и 
подвижни пътеки да бъдат максимално ограничени.



Списък на значимите опасности  

Nr. Опасни ситуации
Относима точка 
от
EN 115-2

1. Влияние на вредни материали (например азбест) В 5.1 

2. Контакт с подвижни машинни части (напр. задвижващи механизми на подвижните ленти на перила, стъпала 
или плочи), които обикновено не са достъпни за гражданите С

 5.2.1, 5.4.1, 
5.12.2, 
5.13.2.1 

3. Пожар вътре в основната конструкция и в машинното отделение С 5.2.2, 5.9 

4. Подхлъзване по стъпала/плочи и ленти, в зоните на последните спирки В 5.3.1, 5.7.1

5. Падане поради недостатъчно добро означаване на стъпалата С 5.3.2

6. Захващане между предпазителите и стъпалата В 5.3.3, 5.5.3

7. Захващане между две стъпала или две плочи В 5.3.4

8. Липсващи стъпала или плочи В 
5.3.5 

9. Колизия между стационарните и подвижни части на стъпалата/плочите/ в лентовата система С 5.3.6

10. 
Неконтролирано движение или невъзможност за спиране на машината, предизвикано от липсата на втори, 
независим основен електрически прекъсвач С 5.4.1, 5.4.2.3

11. Увеличаваща се скорост и непредвидена смяна на посоката на движение С 
 5.4.2.1, 5.4.2.2, 
5.4.2.5

12. Ефект на удължен спирачен път Н 5.4.2.4

13. Падане поради ограничен спирачен път В 5.4.2.6

14. Прекатурване през перилата (балюстрадата)  С 5.5.2.1, 5.5.2.2

15. Падане, предизвикано от пързаляне, от външната страна на перилата (балюстрадата) Н 5.5.2.3 

16. Изкачване по външната страна на перилата или падане от крайната спирка В 5.5.2.3, 5.13.1.6 

17. Падане поради промяна на скоростта на движение на подвижната лента по перилата С 5.6.1 

18. Смазване на пръсти между подвижната лента и перилата В 5.6.2

19. Завличане на входа на подвижната лента на перилата В/С 
5.6.3.1 

20. Заклещване на входа подвижната лента на перилата (пространството между перилата и пода) С 5.6.3.2

21. Захващане между гребени и стъпало/плоча В 5.7.2, 5.7.3

22. Заклещване на пътнци, предизвикано от провиснали стъпала/плочи В 5.7.4 

23. Наличие на инструменти в зоната на поддръка на съоръжението, нямащи отношение към неговата 
поддръжка. С 5.8.1

24. Недостатъчно работно пространство в зоната на техническо обслужване на съоръжението  В
5.8.2, 5.13.2.4, 
5.13.2.5, 5.13.2.6



25. Наранявания предизвикани от липсата на повдигателни механизми за тежки товари С 5.8.3

26.1. Липсващо осветление или неосигурен достъп до него, в зоната на  техническо обслужване на съоръженията В 5.8.4 

26.2 Недостатъчно осветление или неосигурен достъп до зоната на техническо обслужване В
5.8.4, 5.13.2.2, 
5.13.2.3

27.1 Липса на авариен СТОП бутон в зоната за техническо обслужване на съоръжението В 5.8.5

27.2 Неработещо аварийно СТОП устройство (в зоната за техническо обслужване) Н
5.8.5 

28. Контакт на хора с “живи” части - недостатъчно добра изолация В 5.11.1.2, 5.13.3

29. Контакт на хора с “живи” части - лоша или липсваща изолация В
5.11.1.3, 5.11.1.4, 
5.13.3

30.1 Опасни условия на труд поради липсващ главен прекъсвач В  5.11.2

30.2 Опасни условия на труд поради неработещ или липсващ главен прекъсвач С 5.11.2

31. Провеждане на електростатично напрежение през подвижните компоненти Н 5.11.3

32.1 Наранявания предизвикани поради липса на СТОП бутон при аварийни ситуации В 5.12.1

32.2 Наранявания, предизвикани поради неработещ СТОП бутон, при настъпване на аварийни ситуации С 5.12.1

33. Удари на части на човешкото тяло, предизвикани от сблъсък със сградни конструкции (стени, покриви, 
пресечени структури) В 

5.13.1.1, 5.13.1.2, 
5.13.1.3

34. Сблъсък, поради ограничени зони на преминаващия пътникопоток С 5.13.1.4

35. Сблъсък на пътници, в резултат на натоварен трафик по движещи се ескалатори или подвижни пътеки Н 5.13.1.5 

36. Падане поради недобра осветеност в зоната на крайните спирки С 5.13.1.7

37. Липса на табели, указващи безопасното ползване на съоръженията С 5.14 

38.1 Липса на устройства, предотвратяващи ползването на ескалаторите за транспорт на други товари, освен 
пътници (например пазарски или багажни колички) В 

5.15.1 

38.2 Подходящи устройства, непозволяващи превозването на детски или багажни колички на ескалаторите С 5.15.1

39 Удар, предизвикан от използването на неподходящи колички по подвижните пътеки  Н 5.15.2

Легенда на цветовете:

Н-Ниска степен на опасност от възникване 

С-Средна степен на опасност от възникване

В/С- Висока до средна степен на опасност от възникване

В-Висока степен на опасност от възникване
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