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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 
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УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА АСАНСЬОРИ 

 

 

 

Във връзка с многократните запитвания, постъпващи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор (ДАМТН), относно реда за регистриране на асансьори, се 

чувстваме длъжни да информираме, че поради значимостта и високата обществена опасност 

на съоръженията с повишена опасност (СПО), законодателят е въвел регистрационен режим 

на същите. За асансьорите, регистрационния режим е подробно уреден в Наредбата за 

безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите (НБЕТНА), приета на основание 

чл. 31 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). По силата на 

наредбата, асансьорите се регистрират пред орган за технически надзор. 

Задължение на ползвателя на асансьора е да инициира производство по регистрация  

със заявление, в което посочва данни, идентифициращи ползвателя, адреса, където е 

монтиран асансьора, производителя и лицето, което е монтирало асансьора. Към заявлението 

(www.damtn.government.bg, в раздел „Административни услуги“, подраздел 

„Формуляри, бланки, образци на документи“) се прилага ревизионна книга, технически 

данни и характеристики на асансьора (технически паспорт), съставните му части и 

предпазните му устройства и декларация за съответствие със съществените изисквания, 

определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

асансьорите и на предпазните устройства за асансьори (НСИОСАПУА). Условията, реда и 

начина на регистрация на асансьори са разписани в НБЕТНА. 

Пояснявам, че техническият надзор на асансьори, монтирани в административни и 

обществени сгради се осъществява от ДАМТН, чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен 

технически надзор“ (ГД ИДТН), а техническият надзор на асансьори, монтирани в жилищни 

сгради се осъществява от лица, получили лицензия от Председателя на ДАМТН по реда на 

НУРИЛОТНСПОРВРС. В тази връзка Ви уведомявам, че в случай, че асансьорът е монтиран в 

административна или обществена сграда, е необходимо да регистрирате асансьора пред 

съответния регионален отдел на ГД ИДТН на територията, на който е монтиран асансьора. 

Адресите за кореспонденция с Регионалните отдели на ГД ИДТН може да откриете на сайта на 

ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Структура и дейност“, подраздел 

„Специализирана администрация“. В случай, че асансьорът е монтиран в жилищна сграда, 

е необходимо ползвателите (етажната собственост) да регистрират асансьора пред избраното 

от тях лице, получило лицензия от Председателя на ДАМТН. Изборът може да бъде направен 

от сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.   
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Ползвателите на асансьори са длъжни да осигурят тяхната експлоатация в съответствие 

с изискванията на наредбата и на инструкцията на производителя. Съгласно изискванията на 

чл. 7, ал. 1 от НБЕТНА, ползвателите на асансьори са длъжни да сключат писмен договор за 

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

1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) лица, извършващи 

поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Изборът можете да бъде направен от 

сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“.  

Регистрирането на асансьорите се извършва в 20-дневен срок след издаването на 

декларацията за съответствие. Редът за регистриране на асансьорите е определен в чл. 20 от 

НБЕТНА, след писмено заявление към избраното от ползвателите лице, притежаващо 

лицензия за осъществяване на технически надзор на асансьори, издадена от Председателя на 

ДАМТН или към съответния Регионален отдел на ГД ИДТН, на територията на който е 

монтиран асансьора. Ползвателят е длъжен да не допуска експлоатацията на асансьора, ако не 

го е регистрирал пред орган за технически надзор и не е сключил договор за поддържането му 

с лице, вписано в Регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за извършване на дейностите по 

поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. В случай, че асансьорите не са били 

пуснати в експлоатация повече от 6 месеца след издаване на сертификат за краен контрол, 

сертификат за съответствие и/или декларация за съответствие, органите за технически надзор 

извършват първоначален технически преглед, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от НБЕТНА.   

След регистрирането на асансьора, органите за технически надзор и ползвателите на 

асансьори съставят досие на всеки асансьор и го съхраняват до бракуването на асансьора, 

каквито са изискванията на чл. 31 от НБЕТНА. Досието съдържа: 

1. Документите, представени при регистрацията; 

2. Актовете за технически прегледи, копия от платежни документи за извършването 

им и други документи, издадени от органите за технически надзор; 

3. Чертежи, изчисления, протоколи от извършени изпитвания и документи за 

извършени ремонти или пеустройства, включително копия от платежни документи за 

извършването им. 

От своя страна, лицето, което извършва поддържане, ремонтиране и/или 

преустройване на асансьора, трябва да е съставило и да съхранява не по-малко от 10 години 

досие на асансьора, което съдържа екземпляри от чертежите, схемите, изчисленията, 

протоколите от извършени изпитвания, документите за качество на заменените елементи, 

декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства и платежни документи за 

извършените дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване, каквото е изискването 

на чл. 9а, ал. 1 от НБЕТНА. Освен описаните по-горе документи, които са част от досието на 

асансьора, лицето, извършващо поддържането, ремонтирането и/или преустройването е 

длъжно да води и дневник, в който да отразява техническото състояние на асансьора и 

резултатите от извършените функционални проверки, които се извършват веднъж на 30 дни 

и извършените от него ремонти. Лицето, извършващо поддържането, ремонтирането и/или 

преустройването на асансьора е длъжно да съхранява дневника в машинното помещение на 

асансьора, а ако същият няма машинно помещение – в таблото за управление на асансьора, 

каквото е изискването на чл. 9, ал. 6 от НБЕТНА. 

Ползвателите на асансьори са длъжни да имат ревизионна книга, в която органите за 

технически надзор записват резултатите от извършените прегледи, а служителите на ГД 

ИДТН – и предписания по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗТИП. Ревизионната книга трябва да се 
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съхранява при ползвателите на асансьора, тъй като, съгласно чл. 29, ал. 1 от НБЕТНА, при 

регистрирането на асансьора, органът за технически надзор, който го е извършил, заверява с 

печат ревизионната книга, записва в нея наименованието на лицето, което ще поддържа 

асансьора, и я предава за съхраняване на ползвателя на асансьора.   

Органите за технически надзор са длъжни да водят регистър на регистрираните от тях 

съоръжения. Изискванията за реда за водене на регистър на СПО от органите за технически 

надзор са регламентирани в чл. 39, ал. 2 от ЗТИП и Раздел III на НУРИЛОТНСПОРВРС. 

След регистрирането на асансьора, всеки ползвател може да извърши справка в регистъра на 

СПО, воден от съответния орган за технически надзор. 

 

Относно въпросите, касаещи безопасната експлоатация и техническия надзор на 

асансьорите, както и редът за тяхното регистриране, можете да се запознаете от НБЕТНА, 

която е публикувана на сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел 

„Нормативна уредба“. 
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