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ДО
ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – СМОЛЯН
ДО
ВиК - СМОЛЯН

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
за опасни метеорологични явления – валежи от дъжд за
11.12.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В Оперативен център на РДПБЗН - Смолян постъпи информация от НИМХ-МО, че за
11.12.2020 г. е обявена първа степен на опасност – жълт код за валежи от дъжд с количества до
25-30 л/кв.м. за 10 области в централната част от страната, включително и област Смолян.
Във връзка с очакваните опасни явления е необходимо от Ваша страна да бъдат
предприети следните допълнителни превантивни мерки за:
1. Преглед на готовността и наличните техники за действие при наводнения;
2. Редовно следене на метеорологичната прогноза от сайта на НИМХ и
https://arda.hydro.bg, изпращаната от РДПБЗН-Смолян информация и своевременно
информиране на дежурните в Областните администрации и общините, и други структури,
имащи отношение при усложнена обстановка.
При необходимост съвместно с органите на местната власт да се организира наблюдение
на речните корита, като се обърне внимание на критичните участъци, съгласно Плановете за
управление на риска от наводнения (ПУРН).
3. Своевременно изпращане на информация до Оперативен център при РДПБЗН-Смолян
при промяна в обстановката;
4. При необходимост да бъдат въведени плановете за защита при бедствия, в частите им
„Действие при наводнения”.
5. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за
предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на произшествията от опасните явления
и правилата за безопасно поведение.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Приложение 1 - Метеорологична прогноза за 11.12.2020 г. от НИМХ-МОН 3 листа;

Да се поддържа непрекъсната връзка с Оперативен център към РД ПБЗН – Смолян по
телефон 0301/83 112 при възникване на критична ситуация в района на общините.

ДИРЕКТОР РДПБЗН - СМОЛЯН:
КОМИСАР
/п/
/Симеон Цървуланов/

ИЗГОТВИЛ: инсп. В. Сираков - оперативен дежурен в ОЦ – Смолян.
Изпратено по електронна поща!

