
АВИОИНЖЕНЕР ЗАГИВА ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КИСЛОРОД

I. Обстоятелства

При прехвърляне на кислород от една бутилка в друга, шлангът, посредством който са
били  присъединени  една  към  друга, се  е  изтръгнал  от  щутцерите  и  изхвърча.  По  данни  на
колегите на пострадалия, същият е имал повърхностни рани на корема и ръката, бил е в добро
състояние и няма опасност за живота.

В болнично заведение е извършена операция по спешност, но по-късно почива в болницата
следствие на многото вътрешни наранявания.

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

1. Представената при проверката по документи оценка на риска не обхваща работните
места на територията на дружеството на изпълняващи длъжността „Авиоинженер – консултант”,
както и не е оценен рискът при работа с бутилки пълни с технически газове под налягане, работа
осъществявана от пострадалото лице, при която е настъпила трудова злополука с летален изход
със същото лице, с което е нарушен чл.3, т.2 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността
на извършване на оценка на риска (обн. ДВ, бр.47/1999г.);

2. Работодателят не е изпълнил задължението си да  осигури ефективен контрол за
извършването на работата по безопасен начин и без риск за живота и здравето на работещите
при изпълнение на служебните им задължения, тъй като е допуснал пострадалото лице, назначен
на длъжност „Авиоинженер – консултант“ да извърши преливане на кислород от една бутилка в
друга  посредством  шланг,  вследствие  на  което  последният  се  къса  и  част  от  него  нанася
разкъсно-контузна рана в областта на корема, в нарушение на чл.16,  ал.1,  т.6  от  Закона за
здравословни и безопасни условия на труд (обн.ДВ бр.124/1997г.), във връзка с чл.275, ал.1 от
Кодекса на труда;

3. При  извършена  проверка  се  установи,  че  пострадалият  работник,  назначен  на
длъжност „Авиоинженер – консултант“ е извършвал пълнене на кислородна бутилка, на място
неотговарящо на изискванията на закона, с което е нарушен чл.229 от Наредба за устройството,
безопасната  експлоатация  и  техническия  надзор  на  съоръжения  под  налягане,  във  връзка  с
чл.204, ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ,бр.88/1999 г.);

4. По време на проверката се установи, че пострадалият работник е използвал гъвкав
шланг  за  прехвърляне  на  кислород  от  една  бутилка  в  друга,  на  който  работодателят  не  е
осигурил извършване на външен преглед и хидростатично изпитване преди първото ползване и
периодично по време на експлоатацията, тъй като не бяха представени протоколи с резултати от
прегледи  и  изпитване,  в  нарушение  на  чл.  220,  ал.1  и  ал.2  от  Наредба  за  устройството,
безопасната  експлоатация  и  техническия  надзор  на  съоръжения  под  налягане,  във  връзка  с
чл.275, ал.1 от Кодекса на труда;

5. По  време  на  проверката  не  се  представиха  доказателства  да  е  извършено
задължително застраховане за риска трудова злополука на лицата пряко заети в производствена
дейност с висок производствен риск в основната и спомагателна дейност на дружеството „Ремонт
и поддържане на въздухоплавателни и космически средства” КИД 33.16 с определен за прилагане
през 2016 г. коефициент на трудов травматизъм (1,96), по-висок от средния за страната (0,66),
съгласно  заповед  №  РД-01-898  от  09.11.2015  г.  за  определяне  Коефициент  на  трудов
травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г., с което е нарушен чл.2, ал.1
от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова
злополука” (обн.ДВ, бр.15/2006г.), във връзка с чл.52, ал.1 и ал.2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд;



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.2  и  т.3  и  са  приложени
принудителни  административни  мерки  за  всички  констатирани,  по  време  на  проверката,
нарушения.


