
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Н А Р Е Д Б А
ЗА ИЗБОР И ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

 В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата  се  прилага  за   избор   и проектиране на  пътнически и 
товаро-пътнически  асансьори  в  жилищни  и  обществено-обслужващи  сгради с 
височина до 20 етажа.

Чл.  2. (1)  Наредбата  не  се  прилага  за  производствени,  складови  и 
селскостопански сгради и съоръжения, както и за товарни асансьори. 

(2) Наредбата не се прилага и при реконструкция на асансьори, монтирани 
преди влизането й в сила.

(3) В наредбата не се третират изисквания, необходими за използването на 
асансьора при пожар. 

Чл.  3. При   избора  и  проектирането  на  асансьорите  в  жилищни  и 
обществено-обслужващи сгради освен  изискванията на тази наредба  се спазват и 
изискванията  на  Наредба  №  4/2003  г.  на  МРРБ  за  обхвата  и  съдържанието  на 
инвестиционните проекти, Наредба № 7/2003 на МРРБ за правила и нормативи за 
устройство  на  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони  и  Наредба № 
6/2003  г.  на  МРРБ,  МЗГ,  МТСП  и  МЗ  за  изграждане  на  достъпна  среда  в 
урбанизираните територии

Чл. 4. Изискванията на наредбата се отнасят при проектиране и изпълнение 
на нови сгради,  както и при реконструкция и основно обновяване на общите части 
на  съществуващи сгради, доколкото съществуващите условия на пространството 
позволяват това..

Чл. 5. (1) Лицата,  които проектират  асансьорни уредби в сгради по чл.  1 
трябва да притежават проектантска правоспособност, изискваща се за проектиране 
на  строежи от  съответната  категория  и  за  съответната  част  на  инвестиционния 
проект.

(2)  Лицата,  които  оценяват  съответствието  на  проектите,  упражняват 
строителен  надзор и обследват  строежите за  съответствието  им  с тази  наредба, 
трябва да имат в състава си физически лица със съответната квалификация.



Г л а в а   в т о р а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ИЗБОР НА АСАНСЬОРИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ 
СГРАДИ

Раздел І
Класификация на асансьорите

Чл. 6. (1) Масата на номиналния товар на асансьорите се определят в kg, а за 
пътническите асансьори и за броя на пътниците при условно тегло 75 kg/пътник: 
ном.товар,   kg 300 375 450 525 630 800 1000 1275 1600 1800 2000
пътници,     бр. 4 5 6 7 8 10 13 17 21 24 26

(2) Номиналните скорости на асансьорите се определят в m/s:
0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0

Чл. 7. Според характера на задвижването асансьорите са: 
1. електрически;
2. хидравлически.

Чл. 8. Според функционалното им предназначение асансьорите се групират 
в следните видове класове:
1. клас І – предназначени за жилищни сгради;
2. клас ІІ – с общо предназначение;
3. клас ІІІ – болнични асансьори;
4. клас ІV – товарни асансьори;
5. клас V – малки товарни асансьори;
6. клас VІ – асансьори с интензивно използване.

Чл.  9.  (1)  Според  размера  на  входната  врата  на  кабината  асансьорите  се 
групират в четири серии:

1. с широчина на входа 700 mm;
2. с широчина на входа 800 mm (серия А);
3. с широчина на входа 900 mm (серия В);
4. с широчина на входа  1100 mm (серия С).
(2) Размерите на кабините и кабинните врати са съгласно фиг. 4 и таблица 1.
(3) Полезната площ на кабините е ограничена за избягване на претоварване. 

Съотношението между номиналния товар и максималната полезна площ, както и 
броят на пътниците и минималната полезна площ на кабината са дадени в таблица 2. 

Таблица 2.

Максимална и минимална полезна площ на кабината на кабината в  m2

номинален товар,  kg 300 375 450 525 630 800 1000 1275 1600 1800 2000
максим. пол. площ, m2 0,90 1,10 1,30 1,45 1,66 2,00 2,40 2,95 3,40 4,00 4,20
пътници,                 бр 4 5 6 7 8 10 13 17 21 24 26
миним. пол. площ, m2 0,79 0,98 1,17 1,31 1,45 1,73 2,15 2,71 3,24 3,59 3,82

2



Раздел ІІ
Избор на асансьорни уредби

Чл.  10.  В зависимост  от  товароподемността  (броят  на  пътниците)  в  тази 
наредба са използвани следните условни означения:
условно означение А Б В Г Д Е Ж З
номинаолен товар,   kg 300 375 450 525 630 800 1000 1275
           

Чл. 11. Броят и видът на пътническите  асансьори за сградите в зависимост 
от предназначението, номиналния товар (броят на пътниците) и скоростта им се 
определят  съгласно графиките от фигури 1 – 3:

1. за жилищни сгради – фигура 1;
2. за сгради за временно обитаване (общежития, хотели) – фигура 2;
3. за обществено-обслужващи сгради – фигура 3. 

           
Чл.12. Изборът на асансьори се провежда по следния начин:
1. прокарва се абсциса по стойността на броя етажи на сградата;
2. прокарва се ордината по предполагаемия брой обитатели на един етаж 

или по предполагаемия общ брой обитатели в сградата;
3. пресечната точка попада в зона с информация за оптималните стойности 

на номиналната скорост и асансьорите, които задоволяват минималните 
изисквания за комфорт и придвижване на пътниците. 

Чл. 13. (1) В граничните части на зоните могат да се ползват и асансьори с 
различен  номинален  товар  от  посочения  в  зоната  и  близък  до  посочения  в 
съседната зона. 

(2) В случай, че данните за сградата сочат зона извън обхвата на графиките 
се предвижда втора група асансьори, която може да бъде разположена отделно от 
първата. В този случай  за всяка група асансьори за предполагаем брой обитатели 
се приема 50% от общия брой на обитателите на сградата.

 
Г л а в а   т р е т а

ПРОЕКТИРАНЕ НА АСАНСЬОРИ
В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

Раздел І
Общи  положения

           Чл. 14. (1) Асансьорите към една вертикална комуникация в сградата се 
проектират в една група.
            (2) Асансьорите от една група се избират с еднаква товароподемност и 
скорост и обслужват еднакъв брой спирки.

(3) асансьорите от една група се проектират с общо машинно помещение.
           (4) Допуска се товаропътнически (мебелни) асансьори да бъдат с различна  
товароподемност от останалите асансьори в групата.

Раздел ІІ
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Изисквания към асансьорните уредби

Чл.  15. (1)   Графиките по чл.11 удовлетворяват  минималните изисквания 
към асансьорите.
            (2) Възложителят с техническото задание за проектиране може да определи 
по-високи изисквания от посочени в графиките по ал. 1.
            Чл. 16. (1) В жилищните сгради с 5 и повече етажи и за сгради, в които се 
проектират жилища за хора с увреждания, асансьорите са задължителни.

(2) Поне един от асансьорите по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията на 
чл. 44  от Наредба № 6/2003 на МРРБ, МЗГ, МТСП и МЗ за изграждане на достъпна 
среда в урбанизираните територии.

(3) Препоръчва се в жилищни сгради с 4 етажа да се предвиждат асансьори. 
В  този  случай  могат  да  се  използват  и  асансьори  със  занижени  показатели  за 
товароподемност и номинална скорост. 

   (4) В жилищни и обществено-обслужващи сгради се предвиждат асансьори 
от клас І и клас ІІ. 
               (5) В зависимост от заданието на възложителя, сградите от ал. 4 могат да 
се съоръжат с асансьори от други класове.

 Чл. 17. (1) В хотелите с три етажа, а за хотелите от категориите 4 и 5 звезди 
независимо от броя на етажите се предвиждат асансьори.
             (2) В хотелите с 3, 4 и 5 звезди освен асансьорите за пътници се предвиждат 
и асансьори за стопански нужди.

(3) При  наличие  на  панорамно  заведение  за  хранене и  развлечение  се 
предвижда отделен асансьор, който осигурява връзка между заведението и фоайето. 

(4) При  хотели  от категория  5 звезди  се предвижда  отделен  асансьор за 
“рум сервиз”.

Чл. 18. (1) В лечебни заведения за болнична помощ се предвиждат болнични 
асансьори.
             (2) Болничните асансьори трябва да осигуряват възможност за транспорт на  
пътници в легнало положение. 

(3)  За  хирургически   клиники  и   хирургически  блокове  асансьорите  се 
избират с възможност за присъствие на придружител/и и апаратура за поддържане 
на важни жизнени функции.

(5) В диагностично-консултативни центрове се   предвиждат   асансьори   с 
възможност за вместване на носилка с размери 600 х 2000 mm. 

Раздел ІІІ
Изисквания към шахтите

            Чл. 19. (1) Асансьорите трябва да бъдат отделени от заобикалящата ги 
среда чрез:

1. стени, под, таван или
2. достатъчно свободно пространство. 

(2)  В  областта  на  сградата,  където  не  е  необходима  защита  срещу 
разпространение на пожар, шахтата трябва да е напълно оградена от плътни стени 
под и таван, като се допускат само следните отвори:

1. отвори за шахтни врати;
2. отвори за проверка и аварийни врати, както и люкове за проверка;
3. отвори за отвеждане на газове и дим в случай на пожар;
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4. вентилационни отвори;
5. необходими  отвори  между  шахтата  и  машинното  помещение  или 

помещението за ролките;
6. отвори в разделителните прегради между асансьорите.  

(3) Когато в шахтата има повече асансьори се предвижда преграда между 
подвижните части на асансьорите.

(4)  В  областта  на  сградата,  където  не  е  необходима  защита  срещу 
разпространяване  на  пожар,  например  панорамни  асансьори  в  галерии  или 
атриуми, кули и т.н., не е необходимо да се огражда напълно шахтата, когато:

1. височината  на  ограждането  на  места,  които  са  обикновено  достъпни  за 
хората  да  е  достатъчна  за  избягване  на  възможност  хората  да  бъдат 
застрашени  от  подвижните  части  на  асансьора  и  да  възпрепятства 
въздействието  на  хора  та  върху  безопасната  работа  на  асансьора   чрез 
директен допир или или посредством предмет, държан в ръка до части от 
асансьора;

2. ограждането трябва да е плътно;
3. ограждането да е на разстояние не повече от 0,15 m от края на стълби, подове 

и балкони;
4. са  предприети  допълнителни  мерки  други  устройства  да  не  оказват 

въздействие на функционирането на асансьора;
5. да са предприети специални мерки при асансьорите, които са изложени на 

атмосферни влияния, например на асансьори на външни фасади на сгради  
(6) Предвиждането на асансьори в случаите описани в ал. 4 трябва да става 

само след обстоен анализ на условията на околната среда и вида на експлоатация.
(7) В проектните размери на шахтата се включват и допустимите отклонения 

от вертикалата – до ± 25 mm. На фигура 5 най-малките допустими отклонения от 
вертикалата са включени в размерите  b3 и d2.

 (8) Асансьорната шахта, формира свободно пространство с форма на вписан 
в нея паралелепид с вертикални стени и основи, образувани от основите на пода на 
шахтната яма и тавана на шахтата.

(9)  При   проектиране   на отделни шахти размерите им са със стойности,   
съгласно  фигури 6, 7 и 8.

(10) При проектиране на няколко асансьора, разположени един до друг в 
обща шахта вътрешните им размери се определят по следния начин:

1.  пълната широчина на общата шахта е равна на сумата от широчините на 
отделнитe шахти плюс сумата от широчините на граничните пространства между 
шахтите, като всяка гранична широчина е най-малко 200 mm;

      2.  дълбочините на съставните части на общата шахта трябва да бъдат същите, 
както за асансьорите за самостоятелно ползване.   

 Чл.  20 (1)  Шахтата  трябва  да  бъде  подходящо вентилирана.  Тя  не 
може  да  се  използва  за  вентилация  на  помещения,  които  не  принадлежат  на 
асансьора.

(2)  Шахтата трябва да  има  електрическо  осветление,  което  осигурява 
осветеност  50  Іх   на  височина  1  m над  покрива  на  кабината  и  над  дъното  на 
шахтата. 
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(3)  Конструкцията  на  шахтата  трябва  да  бъде  съобразена  с  националните 
строителни норми, да издържа най-малко на натоварванията, създавани от:
           1.  повдигателния механизъм;
           2.  от направляващите елементи при задействане на захващащия механизъм;
           3.  от ексцентрично разположен товар в кабината;

3. от действието на буферите, при въздействието на устройство то против 
отскачане на опъващото устройство на уравновесяващите въжета;

4. при товарене и разтоварване на кабината и др.
(4) За безопасната работа на асансьора шахтните стени трябва да притежават 

якост,  така  че  при  прилагането  на  равномерно  разпределена  сила  от  300  N на 
едната  или  на  другата  стена  на  произволно  място  перпендикулярно  на  стената 
върху кръгла или квадратна площ от 5 cm2 трябва да са:

1. устойчиви без остатъчни деформации;
2. устойчиви без еластични деформации, по-големи от 15 mm.

           (5) Шахтната стена, състояща се от шахтни врати, стени или части от стени, 
която е от страната на входа на кабината, трябва да образува плътна повърхност по 
цялата широчина на входа в кабината, освен хлабините, необходими за работата на 
вратите. 

(6) Светлите отвори за шахтните врати се предвиждат с по-големи размери 
от отворите предвидени за кабинните врати:

1. широчината на кабинната врата b2 увеличена с 300 mm;
2. височината на кабинната врата  h3 увеличенd с 200 mm.

          (7) Подът на шахтната яма трябва е в състояние да поеме натоварването от 
направляващите елементи с изключение на окачени направляващи елементи: сила 
(N),  дължаща  се  на  масата  (kg)  на  направляващите  елементи,  плюс   опорната 
реакция (N) в момента на сработване на захващащия механизъм.

(8) Подът  на  шахтната яма  трябва да издържи под буферите на кабината 
четирикратна статична сила, създавана от масата на напълно натоварена кабина, а 
също  така  даиздържи  под  буферите  на  противотежестта  или  под  зоната  на 
движение на уравновесяващия товар  четирикратна статична сила,  създадена от 
масата на противотежестта/уравновесяващия товар.

Чл. 21. (1) Подът на шахтната яма трябва да бъде гладък и възможно равен с 
изключение евентуално основата на буфера, направляващите елементи и 
устройството за отводняване.

(2)  Шахтната яма трябва да бъде защитена от проникване на вода.
(3) В шахтната яма се предвиждат:

1. устройство за аварийно спиране;
2. извод за включване на електрически инструменти и прибори;
3. включвател на осветлението на шахтата 

Раздел ІV
Изисквания към етажните площадки

Чл. 22. (1) Минималното разстояние между две съседни етажни площадки, 
на които са  разположени шахтни врати е:

   1.  2450 mm при височина на шахтните врати 2000 mm;
         2.  2550 mm при височина на шахтните врати 2100 mm.

(2) Дълбочината на етажната площадка трябва да е непрекъсната по цялата 
широчина на шахтата (индивидуална или обща).
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(3) За асансьори от клас І  предназначен основно за жилищни сгради най-
малката дълбочина на етажната площадка, измерена от стена до стена е равна на 
дълбочината  на  най-дълбоката  кабина,  но  не  по-малко  от  1,50  m за  асансьори, 
предназначени за хора с увреждания.  

(4)  За  асансьори  класове  ІІ,  ІІІ  и  VІ  най-малката  дълбочина  на  етажната 
площадка, измерена от стена до стена е равна на 1,5d1, (където d1 е дълбочината на 
най-дълбоката кабина). В случай на 4 асансьора в група (без наличие на болничен 
асансьор) най-малката дълбочина е не по-малко от 2,40 m.

(5) За асансьорни групи, разположени една срещу друга, разстоянието между 
челните им  стени  е  най-малко  равно  на  сумата  от дълбочините  на две разполо-
жени една срещу друга кабини, но за болнични асансьори не повече от 4,5 m.   

Раздел V
Изисквания към машинните помещения

Чл. 23. (1) Размерите на машинните помещения за индивидуални асансьори 
се определят съгласно таблици 2 и 3, а височината им – не по-малко от 2,20 m.

(2)  При  група  електрически  асансьори  най-малката  площ  на  общото  им 
машинно помещение е равна на сумите от най-малките площи, изискващи се за 
индивидуални асансьори.

(3) При група от два хидравлични асансьора най-малката площ на общото им 
машинно помещение е равна на сумите от най-малките площи, изискващи се за 
машинни помещения, разположени зад шахтата на индивидуалния асансьор. 

(4)  Най-малката  широчина  на  общото  машинно  помещение  е  равна  на 
общата  широчина  на  съставните  им  шахти  плюс  крайното  уширение, 
съответстващо на асансьорът, който изисква най-голямо уширение.

(8) Най-малката дълбочина на общото машинно помещение е равна на 
дълбочината на най-дълбоката индивидуална шахта плюс 2,10 m.  

(9) Машинното помещение трябва да има подходяща вентилация.
Чл. 24. (1) Подовете, стените, таваните и вратите на машинните помещения са 
плътни.
(2)  В  машинните  помещения  не  могат  да  се  разполагат  устройства, 
тръбопроводи и 

кабели, които не принадлежат на асансьора. 
(3) В машинните помещения могат да се разполагат:
1. повдигателни механизми за малки товарни асансьори;
2. устройства за вентилация и отопление (без парно и водно отопление под 

налягане);
3. противопожарни сигнални устройства и устройства за гасене на пожар.
(4) Достъпът  до  машинните  помещения  трябва  да  бъдат  достатъчно 

осветени със 
стационарно електрическо осветление и да бъде осигурен по всяко време без да се 
налага  преминаване през частно помещения.

(5) Машинните помещения трябва да издържат предвидените натоварвания 
и сили, 

на  които  са  подложени.  Те  се  изработват  от  трайни  материали  ,  които  не 
благоприятстват образуването на прах.

(6) Подът на машинните помещения не трябва да бъде хлъзгав.
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Чл. 25. (1) Размерите на машинните помещения трябва да осигуряват лека и 
безопасна 

работа с всякакви и преди всичко електрически устройства.
(2) Предвидените свободни площи за обслужване са с широчина най-малко 

0,5  m,  като  тази  стойност  може  да  се  намали  до  0,4  m за  места  в  които  няма 
движещи се части.

(3) Когато подът на машинното помещение е на няколко нива, при разлики 
над 0,5 m се предвиждат стъпала, стълби и парапети.

(4) Вратите на машинните помещения са заключваеми и се отварят навън. 
Техните  минимални размери са 0,6 m на 1,8 m.  

(5) Отворите на плочата на машинното помещение са възможно най-малки в 
зависимост  от  предназначението  им.  Те  се  ограждат  с бордове с минимална 
височина 50 mm.

(6) Машинното помещение се осигурява с постоянно електрическо осветление, 
което  осигурява  осветеност  200  Іх  и  най-малко  един  извод  за  включване  на 
електроинструменти 

Раздел VІ
Изисквания към проектната документация

Чл. 26. В проектната документация, предназначена за издаване на 
разрешение за строеж се отразяват всички приети решения, свързани с определяне 
на вида на  асансьора:

- товароподемност;
- номинална скорост;
- вид на задвижването;
- клас.

Чл. 27.  В проектната документация за изпълнение на строежа (технически 
или 

работен проект) освен решенията по ал. 1 се представя текстов и графичен 
материал с  отразени всички характерни размери от табл. 1 и фигури 1 – 4, а също и 
приетите мерки за постигане съществените изисквания съгласно чл. 169, ал. 1 и ал. 
2 на ЗУТ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРEДБА
            § 1. По смисъла на тези правила и норми:

1. пътнически асансьор е стационарен подемник предназначен за обслужване 
на определени нива на етажни площадки, който включва кабина, чиито 
размери и конструктивни части позволяват лесен достъп на пътници; 

2. шахта е пространство, в което се движат кабината, противотежестта/ите 
и/или хидравличният задвижващ цилиндър/ цилиндри;

2.1. широчина на шахтата, b3 е хоризонталното разстояние между 
вътрешните повърхности на стените на шахтата, измерено успоредно на 
широчината на кабината;

2.2. дълбочина на шахтата, d2  е хоризонталното разстояние 
перпендикулярно на широчината;

2.3. дълбочина на шахтната яма d3 е вертикалното разстояние между пода 
на най-долната обслужвана етажна площадка и дъното на шахтата;
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2.4. височина на горната част на шахтата h1 е вертикалното разстояние 
между пода на най-горната, обслужвана етажна площадка и тавана на 
шахтата (не се включват ролките над кабината);

3. горна част на шахтата е тази част от шахтата, разположена над нивото на 
най-горната етажна площадка, обслужвана от кабината;

4. шахтна яма е тази част от шахтата, разположена под нивото на най-долната 
етажна площадка, обслужвана от кабината  

5. кабина е тази част от асансьора, която превозва пътници и/или други 
товари;

5.1. широчина на кабината, b1 e  хоризонталното разстояние между 
вътрешната повърхнина на стените на кабината, измерено успоредно на 
входната страна]

5.2. дълбочина на кабината, d1  e хоризонталното разстояние между 
вътрешните стени на кабината, измерено перпендикулярно на входната 
страна ;

5.3. височина на кабината, h4 e вертикалното разстояние между прага на 
входа и конструктивния таван на кабината;

5.4. широчина на входа на кабината, b2 e светлата широчина на входа, 
измерена когато шахтната и кабинната врата са напълно отворени; 

5.5. височина на входа на кабината, h3 e светлата височина на входа, 
измерена когато шахтната и кабинната врата са напълно отворени;

6. етажна площадка е равно пространство за достъп до кабината на всяко ниво 
на ползване;

7. машинно помещение е това, в което е разположен повдигателният 
механизъм/ми и/или неговите/техните принадлежности;

7.1. широчина на машинното помещение,  b4 е хоризонталното разстояние, 
измерено успоредно на широчината на кабината; 

7.2. дълбочина на машинното помещени,  d4  е хоризонталното разстояние 
перпендикулярно на широчината; 

7.3. височина  на  машинното  помещени,  h2  е  нсай-малкото  вертикално 
разстояние между пода и тавана на помещението,  което удовлетворява 
изискванията на националните строителни нормативни актове и тези за 
асансьорните съоръжения.

8. номинална скорост е тази, за която е изработен асансьорът и за която е 
предназначен да работи;

9. номинален товар е този за който е изработен асансьорът и за който е 
предназначен да работи;

10.  група асансьори  със събирателно упраавление е група от асансьори, 
свързани електрически, при което управлението от етажите е общо;

11.  основен (главен) етаж е нивото, на което нормално пешеходците имат 
достъп от нивото на улицата. Ако такъв достъп до един и същи асансьор 
съществува при различни нива, основен (главен) етаж е най-ниското ниво. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§ 1. Тези технически правила и нормативи се издават  на основание § 18, ал.1 
от Заключителните разпроедби  на ЗУТ.

§ 2. Техническите правила и нормативи влизат в сила от 
§ 3. Техническите правила и нормативи не се прилагат за строежи, за които 

има одобрени инвестиционни проети и открити строителни площадки по реда на 
ЗУТ.

§ 4. Техническите правила и нормативи отменят Нормите за избор на 
асансьори при проектиране на жилищни и административни сгради, хотели и 
общежития (БСА,бр. 2/1986).

§ 5. Указания по прилагане на техническите правила и нормативи дава 
министърът на регионалното развитие и благоустройството.
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