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УВАЖАЕМИ,  
 

ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА МРРБ, 
 
ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА МЗ 
 
ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА МИ, 
 
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН,   

 
 
Във връзка с нарастващия брой инциденти с асансьорни съоръжения, в контекста на настъпилия 
последен случай на пропаднал асансьор, в голяма Варненска болница, както и в 
продължение на проведената на 07.12.2018г., пресконференция от Фондация „Асансьорна 
безопасност“ под надслов „Без повече асансьори- убийци“, представям на Вашето внимание 
исканията на „ФАБ“, както и на всички, пострадали при асансьорни инциденти, които считаме, 
че Държавата, в лицето на ангажираните институции, трябва да предприеме в най-кратки 
срокове, за да бъде прекратена черната асансьорна статистика.   
 
Мерките, които предлагаме на Вашето внимание са изведени на база опита, който ние, 
пострадалите придобихме от лично преживяното, на база активната работа на фондацията по 
различни казуси, които биват получавани почти ежедневно от граждани под формата на сигнали, 
както и като част от работни групи, които са били инициирани от 2015 година, при различни 
инициативи, от страна на ДАМТН. 
 
В контекста на изложеното по-горе, и най-вече обвързано с инцидента във Варна от 04.12.2018 
г., ние, пострадалите в асансьорни инциденти настояваме за предприемането на: 
 

 
НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ПО: 

 
1. Незабавното извършване на технически преглед и оценка на действителното 

състояние на всички асансьори в болнични заведения.  Спиране от експлоатация на 
всички съоръжения, на първо място в болнични, а на втори етап и във всички обществени  
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и административни сгради, които представляват  държавна или общинска собственост, 
и при които не е изпълнено изискването за монтиране на устройство за контрол на товара, 
и при които площта на кабината значително превишава товароподемността на 
съоръжението и/или поставянето на врати, които да ограничават броя на пътници, които 
могат да се качат в кабината, или осигуряването/упълномощаването на лице, което да 
контролира количеството на постъпващия товар в асансьорната кабина. Мярката да бъде 
реализирана в спешен порядък, особено при съоръжения, до които имат достъп външни за 
съответната сграда посетители. 
 
 В контекста на направеното предложение: 

Да бъде изискана справка по общини, както и от ДАМТН за: 

1..1.1. броя на болниците, по общини;   
1..1.2. броя на асансьорните съоръжения, които работят в съответните 

болнични заведения, и при които размерът на кабините превишава 
товароподемността на съоръженията;  

1..1.3. броя на съоръженията, които се намират в сгради, общинска или 
държавна собственост, при които размерът на кабините превишава 
товароподемността на съоръженията. 

*Чрез получената информация, ще има възможност да бъдат прецизирани 
данните относно средства, които ще бъдат необходими за да бъде изпълнена 
предлаганата мярка. По предварителна и информация, получена от 
асансьорния бранш, цената на едно устройство за контрол на товара е в рамките 
на около 400 лева. 

 

Мотив за така направеното предложение:   

 Неизпълнение на действащите през 80-те години на миналия век стандарти, 
имащи отношение към всички съоръжения, при които площта на кабината 
превишава значително нейната товароподемност; 

 неизпълнение на регламентите на Европейския съюз, станали задължителен за 
страната ни още през 2003 година, във връзка с присъединяването на Р България 
към семейството на Европейския съюз, както и  
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 дадения от Държавата краен срок за изпълнение на това изискване, чрез 
актуализацията на НБЕТНА, който е изтекъл през 2014 година.   

 
2. Абсолютна забрана за ползване на  асансьори от тип  „болнични“  от външни посетители;  

Мотив за направеното предложение:   

 Предназначението на болничните асансьори, в по-голяма степен е да бъдат извозвани 
пациенти от и до операционни зали и други специализирани звена в болничните 
заведения.   

 В не малък процент от случаите именно такъв тип съоръжения, които са с големи 
кабини, които могат да поберат до 16 пътника, а вероятно и повече, но реално могат 
да обслужват товари, с номинал не повече от 500 кг, са свободно достъпни за външни 
посетители!  

 Именно тези съоръжения задължително трябва да бъдат ограничени за външния 
посетител! Особено когато при такива съоръжения липсват ясни обозначение за 
тяхното предназначение!  

 
3. Ясно обозначаване във всички болнични заведения, административни и обществени 

сгради на предназначението на машините. (мотивите по предходната точка са относими и към 
настоящта)  

 

4. КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ: 
 

5. В най-кратки срокове, да бъде пуснат регистъра на асансьорите, със заложени крайни 
срокове за въвеждане на данните за извършени прегледи, направени предписания и последващ 
контрол за изпълнение на предписанията! На фирмите, които не предоставят тази информация, 
да бъдат наложени най-строги санкции, включително и при системно неспазване на това 
изискване да бъдат отнемани и лицензии.  

Мотив за направеното искане:  

 Не може да бъде контролирано съоръжение, за чието съществуване никой няма представа.  
 Практиката показва, че съществува не един случай на съоръжения, които се поддържат от лица 

(физически и/или юридически), които: 
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o  или не притежават лицензии за извършване на дейност по поддръжка, ремонт и 
преустройство на съоръжения с повишена опасност, или  

o се поддържат съоръжения, които не са били регистрирани пред Държавния орган. 
  

 В контекста на по-горе описаното, качеството и честота на извършваните технически 
мероприятия е поставено под въпрос, което от своя страна по никакъв начин не може да 
гарантира техническата изправност и безопасността на асансьорните съоръжения.  

 Не на последно място, при потенциална опасност от настъпване на авария, търсенето на 
отговорност е невъзможна, а безнаказаността е повече от гарантирана.   

6. Да бъдат преразгледани и законите и наредбите, имащи отношение към безопасносната 
експлоатация на асансьори в обществени и жилищни сгради.  

 

Подробности и мотиви по отправеното предложение:   

6..1. Визират се Закона за техническите изисквания към продуктите, а след това и 
Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори 
(ЗТИП и НБЕТНА), както и Закон за устройство на територията и Закон за 
управление на етажната собственост (ЗУТ и ЗУЕС).  В тези закони да бъдат 
изчистени текстове, имащи отношение от една страна към: 

6..1.1. инструкциите на производителите, въвеждането на Европейските норми, 
имащи пряко отношение към техническа изправност на съоръженията, както и 
тяхната безопасност, а от друга, и като част от жилищната политика:  

6..1.2. да бъдат въведени необходимите промени, които да категоризират 
асансьорите, като сградна инсталация, която от своя страна да бъде неизменна 
част от паспортизацията на сградите, в режим на етажна собственост.  

6..1.3. Оценката на сградите задължително да включва и оценка на текущото 
състояние на тези машини.  

6..2. Да бъде премахната  възможността живущите в режим на етажна собственост да 
избират измежду двата съществуващи модела за управление на сградите, в 
които живеят (домсъвет или сдружение на етажните собственици). Вместо това,  да 
бъде наложена само една, и тя да стъпва на модела на създадената по време на 
пилотната фаза за проекта за „Повишаването на енергийната ефективност на 
многофамилните жилищни сгради, в България“. По този начин се създава възможност 
да бъде официално вменена отговорност на всеки един, който поема функциите за 
управление на жилищни сгради (домоуправител). Всеки един домоуправител трябва да 
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бъде регистриран, като такъв в общинската администрация на съответния 
административен район; 

6..3. Задължително всеки един домоуправител трябва да познава текущата законова 
рамка, която има отношение от една страна към адекватното прилагането на ЗУЕС, за 
да може по възможно най-компетентния начин да прилага актуалното законодателство, 
и да не се допуска неизпълнение на предвидените от Законодателя , освен права, но и 
задължения на всеки един, който живее в режим на етажна собственост.   

6..4. В рамките на ЗУЕС и прилежащите наредби, както и в контекста на НБЕТНА да бъдат 
предвидени строги санкции, които да бъдат прилагани, чрез внимателно 
разработени механизми за извършване на строг контрол и наказания, при 
неспазване на законовата рамка на страната! Към настоящия момент, налагането 
на санкции на етажната собственост може да бъде приложена единствено и само върху  
 
домоуправителя, при това, ако той е официално регистриран пред общинските власти.  
В този смисъл и налагането на санкции в рамките на етажната собственост е почти 
невъзможна, а ако все пак се намери механизъм за прилагането и, то тя рефлектира 
пряко единствено и само върху домоуправителя, но не засяга живущите в сградата.    

6..5. В контекста на казаното по-горе, да бъде предвиден механизъм за упражняване на 
строг  контрол по отношение на изпълнение  на изискванията, както на ЗУЕС, но също 
така и на НБЕТНА, както от страна на живущите, но също така и на юридическите лица, 
имащи отношение към ремонт, поддръжка и преустройство на асансьорните 
съоръжения! 
 

7. В процеса по актуализация на цитираните по-горе законовите и подзаконови нормативни 
актове да бъдат въвлечени компетентни лица, имащи знанието в областта на 
законтворчеството. 

Мотив за отправеното предложение:   

 Въвличането на компетентни лица, които имат знанията и уменията по създаването 
на РАБОТЕЩИ законови и подзаконови нормативни актове.   
 

 Това ще гарантира успешното създаване на адекватна законова рамка, обхващаща 
предлаганите тук промени.   
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 Въвличането на професионални, неправителствени и браншови организации в един 
такъв процес е от изключителна важност, но НЕ може да гарантира създаването на 
нормативен документ, който да отговори на държаните изискванията по създаването 
на подобни актове.  
 

8. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) да въведе 
задължителния последващ контрол при издаване на предписания, с който се цели 
гаранцията за спазване на сроковете по издадените предписания и в същото време, ако 
те не са изпълнени, машините да бъдат спирани, за да не създават предпоставки за 
настъпване на инциденти; 
 

9. Да бъде криминализирана дейността на  фирми/лица, които работят без да имат 
необходимите за това лицензии; 

 
10. Спешна актуализация на  НБЕТНА, и по-специално на текстовете, имащи отношение към 

въвеждането на устройствата за двустранна комуникация. 

Мотив за направеното предложение:  

 Зачестили сигнали, касаещи драстична промяна в цените на GSM картите, предназначени за 
устройствата за двустранна комуникация, които се монтират в асансьорни кабини, и които се 
предлагат от фирмите за техническа поддръжка.   

*Във връзка с твърдението тук, фондацията е готова да предостави 
конкретни данни и примери. 

На последно, но не и по важност място, изразяваме готовността си за последващо обсъждане 
на разписаните тук предложения и мерки, както и заявяваме готовността си, представители на 
фондацията да се включат в по-нататъшната работа, както по обсъждане, но и последваща 
реална работа в цялостния процес по обсъждане и въвеждане на предлаганите мерки! 
 
С уважение: 

 
Емануела Фролошка  
 
Учредител и изпълнителен директор 

ФОНДАЦИЯ „АСАНСЬОРНА БЕЗОПАСНОСТ“ 


