
РАБОТНИК ПАДА ОТ СТРОИТЕЛНО СКЕЛЕ

I. Обстоятелства

При полагане на външна топлоизолация двама строителни работници се намират на ниво
на кота 15.50 м на строително скеле.  Единият от  тях подготвя декоративни корнизи,  като ги
нарязва по размер, намазва ги с лепило и ги подава на колегата си, който се намира на същото
ниво, за монтаж около прозорците на сградата. В процеса на работа, работникът, който подготвя
корнизите, пада от скелето на ниво терен, при което получава тежки травми довели, до неговата
смърт.

Скелето, от което са се извършвали строително-монтажните работи не е обезопасено срещу
падане  от  височина,  липсват  монтирани  достатъчен  брой  метални  перфорирани  талпи  от
работните площадки, съответстващи на този вид скеле.

II.  Причини  за  злополуката,  нарушени  нормативни  актове  и  лица  допуснали
нарушения:

1. По време на проверката на място се констатира, че е монтирано рамково работно
скеле на фасадата на сградата за извършване на СМР по полагане на външна топлоизолация, на
което  работят  работници  на  строителя,  в  това  число  и  пострадалият  работник,  на  което  на
мястото  за  монтаж  на  хоризонталната  площадка  не  са  поставени  необходимият (съгласно
паспорта на скелето) брой метални перфорирани талпи, съответстващ на този модел скеле. Има
монтирани два броя талпи вместо три броя, вследствие на което има наличие на опасни пролуки
между съставните части на платформата и средството за колективна защита за предотвратяване
на падания. Работодателят не е изпълнил задължението си да осигури здравословни и безопасни
условия  на  труд  като  вземе  подходящи  предпазни  мерки,  така  че  опасностите  за  живота  и
здравето на  работниците  или служителите  да  бъдат  отстранени,  ограничени или намалени,  в
нарушение на чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 215 к, ал. 3, т. 2 от Наредба №
7 за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и
при използване на работното оборудване, ДВ, бр. 88/08.10.1999 г.

2. При  извършена  проверка  на  място  на  строителния  обект  се  констатира,  че
строителят, в качеството му на Работодател (по смисъла на §1, т. 10 от Допълнителни разпоредби
на  Наредба  № 2  от  22.03.2004  г.  за  минималните  изисквания  за  здравословни  и  безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Обн. ДВ. бр. 37 от 4 Май 2004
г.), допуска извършването на работи на височина на този строителен обект, без да е осигурил
безопасност  срещу  падане  на  хора  или  предмети,  чрез  подходящо  оборудване  на  работната
площадка  на  скелето,  с  което  не  е  изпълнил  задължението  си  да  осигури  здравословни  и
безопасни  условия  на  труд  като  вземе  подходящи предпазни  мерки,  така  че  опасностите  за
живота  и  здравето  на  работниците  или  служителите  да  бъдат  отстранени,  ограничени  или
намалени, като паданията от височина на работната площадка на ниво пета етажна плоча на кота
15.50 м., шести етаж не са предотвратени чрез приспособления (съоръжения, ограждения), които
са  достатъчно  високи  и  са  изградени  най-малко от  защитна  бордова  лента  за  крака,  главно
перило  за  ръце  и  средно  перило  за  ръце  или  чрез  еквивалентно  алтернативно  решение,  в
нарушение на чл.  275,  ал.  1  от  Кодекса  на труда,  във връзка  с  чл.  61 от  Наредба  № 2 от
22.03.2004 г.  за  минималните  изисквания за  здравословни и  безопасни условия  на труд при
извършване на строителни и монтажни работи, Обн. ДВ. бр. 37 от 4 Май 2004 г., във връзка с чл.
62,  ал.  1  от  Наредба  № 2  от  22.03.2004  г.  за  минималните  изисквания  за  здравословни  и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Обн. ДВ. бр. 37 от
4  Май 2004 г.  и  чл.  199  б  от  Наредба  № 7,  за  минималните  изисквания за  здравословни и
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, ДВ,
бр. 88 / 08.10.1999 г.;

3. При  извършена  проверка  на  място  на  строителния  обект  се  констатира,  че
пострадалият  (определен  със  Заповед  № 22/01.03.2016  год.  за  изпълнение на функциите  на



„Бригадир на производствено звено”), извършва дейности по полагане на външна топлоизолация,
като  подготвя  декоративни  корнизи  (изрязва  ги  по  размер,  поставя  лепило  и  ги  подава  на
колегата си, намиращ се на същото ниво) за монтаж около прозорците на сградата, на работната
площадка на скелето, на ниво пета етажна плоча на кота 15.50 м., шести етаж, без изпълнени
средства за колективна защита от падане на хора, инструменти, продукти и др. – приспособления
(съоръжения, ограждения, в това число метална талпа, бордова дъска и парапет на тясната част
на работната площадка), които да са достатъчно високи и да са изградени най-малко от защитна
бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно
алтернативно решение. При наличие на опасност от падане от височина и опасност от падащи
предмети,  при което  е  възможно получаване на травми,  пострадалият изпълнява СМР без да
ползва  предоставените  му  по  предназначение  лични  предпазни  средства  –  защитни  каски,
предпазни колани и др., в нарушение на чл. 284, ал. 2 от Кодекса на труда.

Констатирани  са  и  други  нарушения  на  трудовото  законодателство,  нямащи  пряко
отношение към станалия трудов инцидент.

III. Предприети мерки:

За цитираното в т.1 нарушение е потърсена административнонаказателна отговорност на
работодателя и са приложени принудителни административни мерки за всички констатирани, по
време на проверката, нарушения.

Съставен и връчен е акт за спиране на строително-монтажните работи от строителното
скеле, с изключение на дейностите, свързани с обезопасяване на скелето.


