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Кой е отговорен за безопасността
на детските площадки по време на
тяхната експлоатация?

Основна отговорност за осигурява-

не на безопасност при експлоатацията

на детските площадки имат техните

стопани. Те са задължени да проверя-

ват текущото им състояние, а годишни-

ят контрол се осъществява от незави-

сим акредитиран орган, какъвто е Ор-

ганът за контрол от вида А при Цен-

търа за изпитване и европейска серти-

фикация (ЦИЕС)-Стара Загора. Органът

Ваканция!

Да бдим за безопасно
лято

за контрол проверява общото ниво на

безопасност на площадки за игра, раз-

положени на открито и закрито - нас-

тилки, съоръжения за игра, елементи

на обзавеждане. Извършва се провер-

ка за настъпили изменения на детските

площадки вследствие на тяхната упо-

треба, метеорологични условия и ван-

далски прояви.

В случай на констатиране на несъо-

тветствия стопанинът трябва да пред-

приеме незабавни мерки за отстраня-

ването им.

Освен отговорността на стопаните,

За най-малките ученици започна лятната

ваканция. Голяма част от времето си те ще

прекарат на детските площадки и изграде-

ните за тях спортни съоръжения. През пос-

ледните няколко години Община Стара Заго-

ра реконструира голяма част от междубло-

ковите пространства и паркове за игра в

града, в изпълнение на проект „Зелена и дос-

инж.Чавдара Атанасова - Ръководител на Орган за контрол от вид А към ЦИЕС

Нашият екип е от млади и компетентни специалисти. Работим с ка-

либрирана съвременна измервателна апаратура и непрекъснато

развиваме знанията си.

тъпна градска среда“. Проектите са разрабо-

тени, спазвайки изцяло националното и

европейското законодателство за безопас-

ност. Детските площадки трябва да отго-

варят на изискванията на Наредба 1, което

дава основание родителите да бъдат сигур-

ни и спокойни, че техните деца играят на

безопасно място.

отговорност носят и производителите

на детските съоръжения и ударопоглъ-

щащите настилки, които се монтират на

площадката.

Те трябва да декларират, че произ-

ведените продукти отговарят на при-

ложимите към тях стандарти.

Къде да сигнализират гражданите
при възникнали нередности?

Гражданите могат да се обърнат

към стопаните на детските площадки и

да сигнализират за нередност по отно-

шение на счупени или опасни съоръ-

жения, а когато са извършени вандал-

ски прояви, се известяват местните ор-

гани на реда.

Ние от ЦИЕС призоваваме родите-

лите да бъдат активни, да не подмина-

ват нередности, защото всеки сигнал

има значение.

Кой e органът,
осъществяващ контрол?

Контролът по отношение на общата

безопасност при ползването на въведе-

ните в експлоатация площадки за игра

се извършва от Комисията за защита на

потребителите по реда на Закона за за-

щита на потребителите. Към тях могат

да се подават и сигнали за нарушения,

възникнали на детските площадки.

Друг контролен орган е Инспекция-

та по труда, която следи за спазване на

закона за здравословни и безопасни

условия на труд, насочен към работо-

дателите.

Крие ли опасност за здравето
работната среда?
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Работната среда въздейства върху

здравето на хората, поради множест-

вото рискове, които съществуват. Тези

рискове могат да се отнасят до широк

спектър от физични, химични и други

фактори.

Работната среда има потенциала да

оказва както положително, така и нега-

тивно въздействие върху здравето на

служителите, понякога с дълготраен

ефект. Факторите, оказващи въздей-

ствие върху здравето на работещите,

като електробезопасност, температура,

влажност, вентилация, осветление,

шум, вибрации и други подлежат на ре-

гулярен контрол и измерване.

Съществуват и агресивни работни

среди с източници на опасни вещества

и прах.

ОКА към ЦИЕС е трета независима

страна, която осъществява измерване

и контрол на фактори на работната

среда, електробезопасност, физични и

химични фактори, в т.ч. и определяне

на свободен кристален SiO2. Услугите

по контрол от ОКА са акредитирани от

ИА„БСА“.

Възможно ли е да се минимизират
рисковете от опасности и
инциденти на работното място,
а също и по време на игра на
детските площадки?

Това е една от съществените задачи

на работодателя и на стопанина на

площадка за игра. В сферата на безо-

пасността и охрана на труда обикно-

вено се приема, че рискът има само от-

рицателна страна, следователно една

успешна стратегия за управление би

била превенцията и ограничаване на

потенциалните вреди.

Всяко производство трябва да оце-

ни и анализира риска, или доколко ор-

ганизацията може да бъде уязвима от

несигурността и неопределеността във

всеки работен процес.

И в двата случая е важно да се спаз-

ват приложимите нормативни изисква-

ния, периодичността при провеждане

на контрол и измерване на различните

показатели.

Ние винаги апелираме, работодате-

лите и стопаните на детските площадки

да бъдат съвестни към задълженията

си и избирайки своя доставчик на ус-

лугата по измерване и контрол, да

изискват действително изпълнение на

дейностите.
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