
КОФРАЖИСТ ПАДА ОТ СТЪЛБА

I. Обстоятелства

Трудовата злополука възниква на територията на строителен обект „Животновъдна ферма
за  едри  преживни  животни“,  на  който  се  извършват  довършителни  работи.  По  данни  на
работодателя и от писмените обяснения, дадени от работник на строителното дружество и пряк
свидетел на инцидента, е установено, че пострадалото лице е декофрирало бетонен пояс на стена
на санитарно-битово помещение. Изградената стена е на височина около 3 метра, поради което
за да извърши декофрирането, пострадалият е използвал двураменна стандартна дървена стълба.
Преди настъпване на инцидента той е свалил гредата от кофража и я подал на колегата си, който
я поставил на земята. В момента, в който се обръща към стената, вижда падналия от стълбата
пострадал  на  циментовия  под.  В  писмените  си  обяснения  прекият свидетел  на  инцидента  е
посочил,  че  колегата  му е  паднал  от  стълбата  без  да  е  направил  опит  да  се  задържи,  като
уточнява, че стълбата не е паднала и не се е подхлъзвал. Пострадалият е бил с работно облекло
и предпазна каска, която е отхвръкнала при падането и вследствие, на което получава травма на
главата. Откаран е в МБАЛ в безсъзнание и по-късно настъпва неговата смърт.

При проверката инспекторите са установили, че пострадалият има сключен трудов договор
с дружеството на длъжност „кофражист“ и са му проведени начален и инструктаж на работно
място. От представената в обекта книга за ежедневен инструктаж е установено, че в деня на
инцидента на лицето е проведен такъв.

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

1. При проверка на представената документация по оценката на риска,  която обхваща
етапите на договореното строителство /извършване на бетонови работи/ в обобщената оценка на
риска за дейност „бетонови работи“ е оценен в рамките на степен II, като неголям, а рискът при
падане, подхлъзване и загуба на равновесие като умерен риск, но с оглед настъпилия трудов
инцидент  –  при  извършване  на декофриране на  бетонен  пояс на  стена  на  санитарно-битови
помещения се откроява като риск от  по-висока степен. С това е нарушен чл.16,  ал.1,  т.1  от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с чл.3, т.5 от Наредба №5 за
реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска.

2.  При  проверката  не  са  представени  доказателства,  че  работодателят  е  запознал
работещите  на  строителната  площадка,  с  извършената  оценка  на  риска  за  безопасността  и
здравето на работещите и предприетите мерки за отстраняване и намаляване на риска. Предвид
това  е  установено,  че  работодателят  не  е  предоставил  на  работещите  на  строителния  обект
информация за рисковете за здравето и безопасността, и предприетите мерки за отстраняване и
намаляване на риска.  С това е  нарушен чл.19,  ал.1 от  Закона за  здравословни и безопасни
условия на труд /ДВ от 124 от 1997г./.

3. При извършените проверки по работни места и документи  бяха изискани от строителя,
инструкции за безопасност и здраве за извършваните строителни и монтажни работи /кофражни и
декофражни работи/,  съобразно  конкретните  условия  на  строителната  площадка  по  видовете
СМР.  Представени са  разработени и  утвърдени от  работодателя инструкции,  но  е  установена
липсата на инструкция за безопасна работа при извършване на декофраж. С това е нарушен
чл.16,  т.  1,  “в”  от  Наредба  №2/22.03.2004 г.  за  минималните  изисквания за  здравословни  и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. При проверката е установено, че за извършване на декофрирането на бетонния пояс на
стена на санитарно-битови помещения, пострадалото лице е използвало преносима двураменна
стандартна дървена стълба, за  да свали кофражната греда.  С това е нарушен чл.101,  т.3  от
Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи.



5. На строителния обект в с. Дерманци не е осигурена аптечка с медикаменти за оказване
на  първа  долекарска  помощ.  С  това  е  нарушен  чл.  244  от  Наредба  №  7  за  минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на
работното оборудване / ДВ бр.88/1999 год./.

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

III. Предприети мерки:

Съставени  са  2  броя  АУАН-и  за  цитираните  нарушения  в  т.3  и  т.4  и  са  приложени
принудителни  административни  мерки  за  всички  констатирани,  по  време  на  проверката,
нарушения.


