ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
СИСТЕМЕН
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Обект: Второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4
Част: План за безопасност и здраве
Документ: Приложение №1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - ОБРАЗЕЦ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ № 01
за изпълнение на мероприятията по ЗБУТ на Трети етап: Изпълнение на
фундаментите и заземителите от организационния план на проекта за безопасност и
здраве
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Мероприятие

Отговор
да

не

Пояснения

Има ли издадено строително разрешение
Има ли условия в издаденото строително разрешение
Има ли по трасето отпадъци, дървета или препятствия
Договорени ли са условията за ползване на ел. енергия
Уточнени ли са правилата за безопасно ползване на
ел. енергия
Водата за питейни нужди ще се транспортира ли
Монтирана ли е подвижна хим. тоалетна
Докаран ли е подвижен фургон
Фургонът отговаря ли на изискванията за хранене,
обличане
Има ли отопление във фургона
Доставена ли е заредена аптечката за обекта
Определено ли е място за изхвърляне на отпадъци
Дефинирани ли са опасностите по оценка на риска
Има ли карти за оценка на риска на всички работни
процеси
Обявени ли са телефонните номера на медицинската
служба
Налични ли са инструкции по чл. 62 от Наредба №2
Определени ли са места за тютюнопушене
Запознат ли е техническият ръководител със
задълженията си по чл. 74 от Наредба №2
Подготвени и подписани ли са книгите за инструктаж
Подписан ли е обр. 2 за откриване на строителна
площадка

Дата:.......................
Технически ръководител:
...............................
Координатор по безопасност и здраве: ................................
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Предложеният информационен лист е примерен и подлежи на изменения и
допълнения – в зависимост от особеностите на всеки организационен етап на строежа.
2. Всеки организационен етап може да започне след преглед на мероприятията по ЗБУТ
и положителни отговори по информационния лист за него, изготвен и заверен от
техническият ръководител и КБЗ на строежа.

Данните от проекта да не се разпространяват без писменото съгласие на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“
ЕАД.

