
ЕЛ. ТЕХНИК ЗАГИВА ПРИ РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

I. Обстоятелства

В денят на злополуката пострадалият, изпълняващ длъжността „ел. техник и поддръжка“, е
подменял дефектирали елементи на улично осветление, монтирано на бетонен стълб на височина
около 5,20 метра. Тази дейност пострадалият е извършвал посредством сгъваема еднораменна
стълба, която е била разпъната на дължина около 6,50 метра.

В  писмените  си  обяснения  единият  от  присъствалите  на  инцидента  -  шофьор  на
високопроходим служебен джип, твърди, че същия ден отиват на работа за подмяна на лампи за
уличното осветление. Впоследствие стълбата е разпъната до стълб в непосредствена близост до
трафопост. Пострадалият изключва електрозахранването и с колегата си се качва по разпънатата
стълба. Колегата му чува, че стълбата изщракала и вижда пострадалият да лежи неподвижен на
асфалта.

При огледа на служебния автомобил на мястото на злополуката не са  намерени лични
предпазни  средства  -   предпазен  колан  и  защитна  каска,  необходими  за  извършване  на
възложената работа – работа по осветителни уредби на стълбове.

В  деня  на  инцидента  при  извършвания  на  ремонт  на  улично  осветление  загиналият
работник е използвал колан, самоделно направен от автомобилен обезопасителен колан, и е бил
без защитна каска.  Коланът е намерен скъсан на разстояние около 4,50 метра от основата на
стълба. 

В медицинско свидетелство за смърт съдебният лекар е установил, че причина за смъртта
са множествени травматични увреждания, несъвместими с живота, настъпили в следствие падане
от височина. Установена е тежка съчетана гръдна и черепно-мозъчна травма.

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

При извършената проверка на мястото на злополуката и по документи се установи, че:

1.  Електрическите  уредби  и  съоръжения  на  работодателя  не  се  обслужват  от
правоспособен работник,  т.е. от работник, притежаващ изискващата се за съответната работа
квалификационна група за електробезопасност, в нарушение на чл. 281, ал. 3 от Кодекса на
труда,  във  връзка  с  чл.  6,  т.  3  от  Правилника  за  безопасност  и  здраве  при  работа  по
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, в сила от 01.06.2005 г., обн. ДВ. бр. 21 от 11
Март 2005 г.

2.  В  длъжностната  характеристика  не  е  конкретизирана  правоспособността,  която  се
изисква за длъжността „ел. техник и поддръжка“, следователно е допуснато нарушение на чл. 8,
ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение
до 1000 V, в сила от 01.06.2005 г., обн. ДВ. бр. 21 от 11 Март 2005 г.,  тъй като изискваната за
съответната длъжност квалификационна група се записва в длъжностната характеристика.

3. В нарушение на чл. 165, ал. 1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, в сила от 01.06.2005 г., обн. ДВ. бр. 21 от 11
Март 2005 г., предоставените от работодателя лични предпазни средства на пострадалото лице не
са  регистрирани  в  дневник  за  защитните  средства  със  записване  името  на  лицето,  което  ги
получава, датата на получаване, наименованието и модела на предпазното средство, фабричния
(серийния)  номер,  ако  има  такъв,  или  инвентарния  номер.  Освен  това  разпоредбата  изисква
лицето - получател, да се подпише в дневника. Пострадалият не се е подписвал за получаването
на предпазен колан и защитна каска –лични предпазни средства за работата му по осветителни
уредби на стълбове.

4. Работодателят не е определил, въз основа на извършена оценка на риска, работните
места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 от
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите
при използване на лични  предпазни средства на работното място (обн. в ДВ бр. 46/2001, изм. бр.
40/2008 г.),  като има предвид неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват
прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1; неизчерпателния списък



на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2; таблицата за части на тялото на
работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3. Така е нарушил чл. 17, ал. 1 от
цитираната Наредба №3. 

5.  Загиналият  работник  е  допуснат  да  подменя  дефектирали  елементи  на  улично
осветление, монтирано на бетонен стълб на височина около 5.20 м, без изискващите се за тази
работа лични предпазни средства -  предпазен колан и защитна каска,  които да отговарят на
нормите  и  изискванията  за  осигуряване  на  безопасност  и  опазване  на  здравето,  с  което  е
нарушил чл. 246, ал. 2 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното
оборудване  /обн.  в  ДВ  бр.88/99  г.,  посл.  изм.  и  доп./,  във  връзка  с  чл.  2  от  Наредба
№7/23.09.1999  г.  и  чл.  251  от  Правилника  за  безопасност  и  здраве  при  работа  по
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, в сила от 01.06.2005 г., обн. ДВ., бр. 21 от 11
Март 2005 г. 

6. Проведените периодични инструктажи за първото и второто полугодие на 2016 г.  на
служителите,  в т.ч. и на пострадалия, не са документирани в книга за инструктаж по образец,
съгласно Приложение № 1 към чл.  11,  ал.  5  от  Наредба № РД-07-2 за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – обн. ДВ бр. 102/2009 г., а в
отделни списъци.

7.  Работодателят не е определил писмено видовете обучения и инструктажи, в нарушение
на чл. 2, ал. 2, т. 1 от  Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично
обучение  и  инструктаж  на  работниците  и  служителите  по  правилата  за  осигуряване  на
здравословни и безопасни условия (обн. в ДВ, бр.102/2009 г. и изм. бр. 25/2010 г.).

8. Работодателят не е определил лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани, в
нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 2 от  Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия (обн. в ДВ, бр.102/2009 г. и изм. бр.25/2010 г.).

9. Работодателят не е определил писмено програма за провеждане на обучението и/или
инструктажа, в нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата
за  осигуряване на здравословни и безопасни условия (обн.  в ДВ, бр.  102/2009 г.  и изм.  бр.
25/2010 г.).

10.  В  нарушение  на  чл.  13,  ал.  2  от  Наредба  №  РД-07-2  за  условията  и  реда  за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата
за  осигуряване на здравословни и безопасни условия (обн.  в ДВ, бр.  102/2009 г.  и изм.  бр.
25/2010 г.) на пострадалия не е проведено обучение по правилата за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд, каквото трябва да се провежда на всеки работник или служител,
работата  на  който  е  свързана  с  използване,  обслужване  и  поддържане  на  машини  и  други
технически съоръжения или е зает в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора,
независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж, по същата или
друга професия.

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

III. Предприети мерки:

Съставен  е  АУАН  за  цитираното  нарушение  в  т.  5  и  са  приложени  принудителни
административни мерки за всички констатирани, по време на проверката, нарушения.


