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СТАНОВИЩЕ 

от НБС НБЕТНА 

 

Относно: Противоречие между чл. 9, ал. 1, т. 5 и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за 

безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори 

 

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори 

(НБЕТНА) урежда техническите изисквания, правилата и нормите за безопасна 

експлоатация на асансьорите, редът за осъществяване на технически надзор на 

асансьорите, редът за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите 

изисквания към продуктите (ЗТИП) и издаване на удостоверения на лица за 

поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите. 

 Изискванията за безопасна експлоатация на асансьорите са регламентирани 

детайлно в Глава втора от Наредбата. С чл. 4, ал. 1 от същата се въвежда принципно 

задължение на ползвателите на асансьори да осигурят тяхната експлоатация в 

съответствие с изискванията на наредбата и на инструкцията за експлоатация на 

производителя. За целта те са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, 

преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП 

лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и да не 

допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането 

им с такова лице (чл. 7, ал. 1 и 2 от НБЕТНА). Ползвателите са длъжни незабавно да 

спрат ползването на асансьорите, които се поддържат, ремонтират или са преустроени 

от лица, които не са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като извършващи 

поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори (чл. 7, ал. 3 от НБЕТНА). 

Задължение на ползвателите за спиране ползването на асансьорите е регламентирано и 

в чл. 10, ал. 1 от Наредбата до отстраняването на изброените в т.т. 1-17 от същата 

неизправности. В тези случаи лицата, които поддържат асансьори, задължително 

уведомяват писмено ползвателите им за съответните неизправности, които с тяхно 

съдействие спират асансьорите. На практика в процеса на работа и предвид 

притежаваната специална компетентност лицата, които поддържат асансьори, 

констатират някоя от изброените чл. 10, ал. 1, т.т. 1-17 от Наредбата неизправности и 

незабавно задължително уведомяват писмено ползвателите, които с тяхно съдействие 

спират асансьорите до отстраняването на неизправностите. Едновременно с това по 

силата на чл. 10, ал. 2 от Наредбата лицата, които поддържат асансьори, със 

съдействието на ползвателя, трябва да прекратят незабавно достъпа до асансьора, да 

сигнализират и обезопасят опасните зони и да уведомят незабавно органа за технически 

надзор по чл. 18, т. 2 и/или съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“.  

Видно от разглежданите разпоредби задължението за спиране на асансьорите по 

чл. 10, ал. 1 от НБЕТНА, при наличието на някоя от изброените неизправности, е 

вменено на ползвателя, а не на лицата, които поддържат асансьори. Последните са 

длъжни да му съдействат за това и да предприемат неотложните действия по 

обезопасяване на опасните зони и прекратяване достъпа до асансьора. 
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Последователността на описаните действия изхожда от обективната действителност и 

напълно кореспондира със задължението на лицата, които поддържат асансьори по чл. 

9, ал. 1, т. 5 от НБЕТНА, да осигурят 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на 

асансьорите, да освобождават пътниците при аварийно спиране на кабината и да 

оказват помощ при аварии и злополуки. 

Посочените по-горе разпоредби обаче не са в съответствие с чл. 9, ал. 1, т. 5 от 

НБЕТНА според, която лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да спират 

асансьорите при техническите неизправности по чл. 10, ал. 1, т. 1 - 6, ако са установили 

или са получили информация за такива неизправности. Нещо повече – налице е 

противоречие между чл. 9, ал. 1, т. 5 и чл. 10, ал. 1 от НБЕТНА относно това, чие е 

задължението за спиране на асансьорите, при констатиране на неизправности по чл. 10, 

ал. 1, т. 1 - 6, респективно на кой от субектите е вменена отговорността при 

неизпълнение на това задължение? Еднозначния и категоричен отговор на поставения 

въпрос и съответно отстраняване на констатираното противоречие е особено 

наложително в светлината на последните фатални събития с асансьори в страната. 

С оглед на изложеното: 

НБС НБЕТНА сме длъжни да изпълним своя граждански и професионален дълг, 

като инициираме съответните нормативни промени с цел постигане на безопасна 

експлоатация на асансьорите, което е в интерес, както на лицата, които поддържат 

асансьори и техните ползватели, така и на обществото като цяло.  

Отстраняване на противоречието между чл. 9, ал. 1, т. 5 и чл. 10, ал. 1 от 

НБЕТНА може да се постигне като: 

- чл. 9, ал. 1, т. 5 се заличи (в този случай задължението за спиране на асансьори, 

при констатиране на неизправности, ще остане за ползвателя) или 

- чл. 10, ал. 1 се измени по следния начин:  

„Лицата, които поддържат асансьори, задължително уведомяват писмено 

ползвателите им и спират асансьорите до отстраняването на следните неизправности:“ 

(в този случай задължението за спиране на асансьори, при констатиране на 

неизправности, ще се възложи на лицата, които поддържат асансьори)  

 

 

 

 

 

С уважение:  

 

 

Калин Петров 

Председател на УС 
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