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Abstract: Compliance with safety measures for the operation of lifts is important to preserve the health and lives of the people using 
them. Because of the risk factors associated with lack of control devices load or idle ones; lack or wear buttons; poor alignment with the 
floor landings; friction washers worn and need replacing, oil leakage and other important proper maintenance of lifts and possibly risk 
assessment for future exploitation. The possible causes of accidents with lifts are analysed. The possible solutions to increase safety in the 
operation of lifts in compliance with legal requirements are presented. The possibilities for evaluation and assessment of risk in the 
operation of lifts are offered two. 
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1. Въведение 
Повечето случаи на аварии с асансьори, свързани с 

наранявания на хора и смъртни случаи са причинени основно 
поради технически неизправности в конструкцията и човешки 
грешки породени от неправилна експлоатация и неспазване на 
правилата за безопасност. Това налага да се търсят ефективни 
методи и подходи и чрез оценка на риска за повишаване 
безопасността на този тип машини. 

По данни на ДАМТН /Държавна агенция за метрологичен и 
технически надзор/ 98 000 са регистрираните асансьори у нас, 
които подлежат на технически надзор от ДАМТН и лица (или 
структурно обособени части на предприятия или организации), 
получили лицензия от Председателя на ДАМТН. До 1 декември 
2016 г. са проверени 7063 асансьора, като от тях 508 при 
внезапни технически прегледи. Спрени са 299, а издадените 
предписания в ревизионните книги от извършените проверки 
са 4034 [5]. 

Най-често срещаните проблеми на асансьорите в България 
са свързани с:  

- липсва на устройства за контрол на товара, или с 
неработещи такива;  

- повече от асансьорите са с полуавтоматични етажни 
врати и без кабинни врати. Това е една от причините за 
честите повреди, инциденти, наранявания и смърни 
случаи;  

- нарушена цялост или наставяне на флексир кабелите;  
- липса или износване на бутоните по бутониерите на 

асансьорните кабини и на етажните площадки, което 
от своя страна излага на показ необезопасени жици, 
които могат да бъдат докосвани от всеки;  

- недобро изравняване с етажните площадки; 
- износени фрикционни шайби и необходимост от 

подмяна; 
- течове на масло; 
- други 

 

2. Анализ на авариите и злополуките с 
асансьори през последните години. 

 
През 2013 г. от ГД ИДТН са регистрирани 20 сигнала за 

аварии и злополуки с асансьори [7]. 
Вследствие обследването на причините за инцидентите е 

установено, че 12 от възникналите аварии се дължат на грубо 
неспазване на инструкциите за безопасна експлоатация на 
асансьорите, 8 се дължат на настъпила техническа повреда при 
експлоатация на асансьорите. 

В резултат на авариите или злополуките са нанесени 
материални щети на 20 обекта, ранени са 20 души и са 
загинали трима души. 

През 2014 г. от ГД ИДТН са регистрирани 25 сигнала за 
възникването на аварии и злополуки с асансьори. 

Вследствие обследването на причините за възникването на 
инцидентите е установено, че 20 от авариите се дължат на 
грубо неспазване на инструкциите за безопасна експлоатация, 5 
се дължат на настъпила техническа повреда при експлоатация 
на съоръженията. 

В резултат на възникналите аварии или злополуки са 
нанесени материални щети на 5 обекта, ранени са 13 души и са 
загинали трима души. 

През 2015 г. от ГД ИДТН са регистрирани 18 сигнала за 
възникването на аварии и злополуки с асансьори. 

Вследствие обследването на причините за възникването на 
инцидентите е установено, че 13 от авариите се дължат на 
грубо неспазване на инструкциите за безопасна експлоатация, 5 
се дължат на настъпила техническа повреда при експлоатация 
на съоръженията. 

В резултат на възникналите аварии или злополуки са 
нанесени материални щети на 5 обекта, ранени са 10 души и са 
загинали двама души. 

През 2016 г. от ГД ИДТН са регистрирали 21 сигнала за 
възникването на аварии и злополуки с асансьори. 

 

       Фиг. 1 Сигнали за аварии с асансьори за периода 2013-2016 г. 
 

 
     Фиг.2  Брой аварии с асансьори за периода 2013-2015, поради 
неспазване на инструкциите за безопасност 
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Фиг.3  Брой ранени при аварии с асансьори за периода 2013-2015 

3. Възможни решения за повишаване на 
безопасността при експлоатация на асансьори 

Във връзка с повишаване на мерките за безопасност при 
експлоатацията на асансьори в Р. България неотдавна с 
промени в Наредбата за безопасна експлоатация и техническия 
надзор на асансьорите бяха одобрени 10 задължителни 
технически изисквания за обезопасяване на старите асансьори, 
пуснати на пазара преди 2002 г.  

Има редица други изисквания по отношение осигуряване на 
безопасността при експлоатация на асансьори. Някой от тях са 
свързани с това, че при проектиране, изработване и монтиране 
трябва да не се допуска потегляне на кабината при 
недопустимо превишаване на номиналната товароподемност. 

Асансьорите трябва да са оборудвани с ограничител за 
превишена скорост.  Изискването за това не се отнася за 
асансьори, чиято конструкция на задвижването не допуска 
превишаване на скоростта.  

Високоскоростните асансьори трябва да са оборудвани с 
устройство за следене и ограничаване на скоростта. 

Най-малко 2000 асансьора в страната нямат система за 
контрол на товара. Съществува  изискване такова устройство 
да се инсталира за да не може асансьорът да потегля при 
претоварване. Другият вариант пък е в кабината да се монтира 
допълнителна врата или да се намали площта им, за да 
ограничи броя на пътниците. 

 
Фиг. 4 Решения за повишаване на безопасността на асансьори 

Инсталирането на допълнителна спирачка може да повиши 
безопасността при работа при внезапен отказ на 
съществуващата спирачка. Модерните спирачни системи имат 
две спирачки работещи независимо електрически една от 
друга. 

Инсталирането на устройство за автоматично отваряне на 
вратите , позволява освобождаване и евакуиране на пътниците 
в кабината при авария. 
     Монтирането на разговорно устройство стана задължително 
от началото на 2017 г. Продължителността на работа на 
средството за връзка и на аварийното осветление трябва да е 
достатъчно голяма, за да се даде възможност за нормално 
извършване на процедурата за спасяване на пътниците в случай 
на авария е важно съгласно изискванията на Наредбата за 
съществените изисквания и оценяването на съответствието на 
асансьорите и техните предпазни устройства [1]. 

Инсталирането на  предпазно устройство, предотвратяващо 
свободното падане и неконтролируемото движение на кабината 
нагоре при прекъсване на електрозахранването или при 
повреда на някоя от съставните й части също е важно за 
безопасността на асансьорите [3]. 

Асансьорите трябва да имат и поне едно предпазно 
устройство, което да не допуска по време на нормална 
експлоатация:  

- случайно или умишлено пускане в движение на 
кабината, ако не са затворени и заключени всички 
врати на шахтите;  

- отварянето на вратите на шахтите, когато кабината е в 
движение и е извън зоната на отключване на вратата; 
допуска се придвижване на кабината при отворена 
врата на шахтата в зоната на отключване при намалена 
и контролирана скорост на движение. 

Една от мерките свързана с безопасността на асансьорите е 
монтирането на предпазен щит под кабината. 

По време на експлоатацията си асансьора може да заседне. 
Когато това се случи често пъти пътниците сами се опитват да 
напуснат асансьорната кабина, която в повечето случаи е 
разположена между два етажа. Повечето стари асансьори са 
оборудвани с много малък предпазен щит с размер не по-голям 
от 20 до 30 см., намиращ се непосредствено под кабината. 

Докато пътникът се опитва да напусне кабината има 
вероятност да загуби равновесие и вместо да стъпи на 
площадката под него, съществува голяма вероятност да 
пропадне в асансьорната шахта. 

За да бъде ограничен този риск под кабините трябва да 
бъде монтиран достатъчно голям предпазен щит. Височината 
на предпазния щит трябва да бъде поне 75 см. Това трябва да 
стане в срок до 31 декември 2023 г. - за жилищните кооперации 
и до 31 декември 2018 г. - за административните сгради. 

Износването на въжетата при експлоатация на асансьорите 
е една от основните причини за разрушаването им.   

Асансьорните въжета са носещи носещи, т. е. на тях се 
окачват кабината и противотежестта и служат за предаване на 
праволинейно движение към последните от повдигателния 
механизъм, или като помощни - за задвижване на ограничителя 
на скоростта и централния етажен превключвател, в някои 
конструкции шахтови врати и др. 

При асансьорите най-голямо приложение са получили 
стоманените въжета с двойна оплетка. Обикновено общият 
брой на жич¬ките във въжето е 114, оплетени в 6 снопчета по 
19 жички във всяко (6 х 19 = 114), но се използват и въжета с 
222 съставни жички (6 снопчета по 37 жички във всяко или 6 х 
37 = 222). 

Кръстосано усуканите асансьорни въжета са по-трайни в 
клиновидните канали на фрикционните шайби. Това се дължи 
на по-доброто, почти успоредно разположение на жичките 
спрямо оста на въжето. 

Трайността на стоманените въжета до голяма степен зависи 
от броя на прегъванията по шайбите и ролките, през които 
преминават при работа. Особено неблагоприятни са обратните 
прегъвания. Във връзка с това стремежът е да се намалят до 
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минимум прегъванията чрез правилен подбор на необходимата 
кинематична схема (по възможност с най-малко отклонителни 
ролки). 

Асансьорните въжета са подложени на : 
а) напрежения на опън, които се предизвикват от полезния 

товар; 
б) напрежения на огъване, които се появяват при 

преминаване на въжето при работа от право в огънато 
положение по фрикционната шайба или барабана и по 
отклонителните ролки; 

в) допълнителни напрежения на огъване, срязване и 
усукване, които се явяват в резултат на технологичната 
обработка на въжето, а също и на взаимодействието на 
жичките под влияние на товара; 

г)  напрежения на натиск в част от жичките, които се 
опират към повърхността на каналите, през които минават; 

д) напрежения, предизвикани от силите на триене между 
въжето и каналите на фрикционната шайба и отклонителните 
ролки. 

По изискване на Стандарт БДС ЕN 81-1:1998+А3:2010, т. 
9.2.1 - отношението между делителния диаметър на триещите 
шайби, барабаните и ролките на въжетата и номиналния 
диаметър на носещите въжета трябва да е най-малко 40, 
независимо от броя на телените снопове [4]. 

3. Оценка и преценяване на риска при 
експлоатация на асансьори 

Анализът на риска представлява последователност от 
действия, позволяващи да се анализират видовете опасности, 
техните причини и бъдещите последствия от тези опасности. 

Съществуващите асансьори могат да останат в 
експлоатация само след извършен анализ и оценка на риска. 

Управлението на риска може да се раздели на две фази: 
оценка на риска и контрол на нивото на риска. 

С цел  осигуряване на последователност в наблюдението на 
процеса за ограничаване на риска, както и последващо 
управление на риска, мерките които могат да се приложат при 
оценка на риска при експлоатация на асансьори са следните: 

- поддържане на база данни за риска /възможни рискови 
аварии на асансьора/; 

- осъществяване на дейности, които преразглеждат 
управлението и ограничаването на риска /различни 
видове превантивни действия, монтиране на предпазни 
устройства и т.н. 

 
Таблица 1  Определяне нивото на риска [6] 

Степен на 
вероятност 

Ниво на тежест 

1 - високо 2 - средно 3 - ниско 4 - 
незначително 

А – много 
вероятно 1А 2А 3А 4А 

В – вероятно 1В 2В 3В 4В 
С - случайно 1С 2С 3C 4С 
D – малко 
вероятно 1D 2D 3D 4D 

Е - невероятно 1Е 2Е 3Е 4Е 
F - невъзможно 1F 2F 3F 4F 

Таблица 2  Оценка на риска 

Група на 
риск Нива на риска Мерки, който трябва да се вземат 

I 1А, 1В, 1С, 1D, 2А, 
2В, 2С, 3А, 3В 

Необходими зашитни мерки за 
намаляване на риска 

II 1Е, 2D, 2Е, 3С, 3D, 4А, 
4В 

Изисква се анализ за определяне  
необходимостта от защитни мерки, 
като се взема под внимание 
решението и обществената полза1 

III 1F, 2F, 3Е, 3F, 4С, 4D, 
4Е, 4F Не се изискват защитни мерки 

1 Необходимо е да се има впредвид, че практически някой защитни 
мерки могат да направят невъзможно използването на асансьора. 

Трябва да се вземат под внимание следните фактори при 
определяне на вероятността от повреда: 

a)  излагане на опасности на хората, обслужващи асансьора 
или използващи асансьора. Излагането на опасности трябва да 
се определя за всеки асансьор индивидуално. 

b) излагането на опасност може да бъде постоянна. 
Пример: Опасност, която може да доведе до падение на 

човека при препъването му при влизане или излизане от 
кабината дори когато кабината спира на етажа при 
изравняване с етажната площадка. 

c) постоянно съществуващи опасни ситуации. Въпреки 
това, опасността от излагане може да бъде много рядко или да 
продължи много кратко време, което намалява вероятността от 
увреждане. 

Пример: Нерегламентирано движение на кабината на 
асансьора в шахтата при работа на обслужващия персонал 
върху нея. Въпреки това, излагането на този риск е рядко, 
трае относително кратко, тъй като нечесто се извършват 
ремонти на покрива на кабината и кабината не винаги се 
движи.Обучения за повишаване осведомеността на персонала 
може значително да се намали вероятността от опасни 
събития и техните последствия. 

d) излагането на опасност може да бъде рядко, но 
времето за въздействие може да бъде различна. 

Пример: Ако силата на отваряне на вратата е 
недостатъчна, за да издържи на натоварването от 
въздействието едно лице опитващо се да я отвори, вратата 
може да бъде повредена от такъв удар и лицето може да 
падне в шахтата с тежки последици за него.  

e) като цяло, при определяне на честотата и 
продължителността на излагане на рискове трябва да бъдат 
взети под внимание всички възможни фактори, като 
например честотата на аварии в опасните места и 
продължителността на аварията, в тези места. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Използването на различни мерки за подобряване на 

безопасната работа на асансьорите е важно за бъдещата им 
експлоатация. Имайки предвид случващите се аварии с тези 
устройства, можем да кажем че не толкова повреди в 
елементите и механизмите им са основната причина за 
наранявания и жертви, а по-скоро неправилната им 
експлоатация и поддържане. Необходимо е точно да се спазват 
приетите нормативни документи в страната по отношение на 
тези устройства и редовно да се правят оценки на възможните 
рискове при тяхната експлоатация. 
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