РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

ДО
КМЕТА
НА
ОБЩИНА БУРГАС
ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНА КАМЕНО
ОБЩИНА КАРНОБАТ
ОБЩИНА М.ТЪРНОВО
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
ОБЩИНА РУЕН
ОБЩИНАСОЗОПОЛ
ОБЩИНА СРЕДЕЦ
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ОБЩИНА ЦАРЕВО
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
В Областна администрация Бургас постъпи предупреждение от за опасни
явления, съпроводени с понижаване на температурите и усилване на вятъра. В
прогнозата за област Бургас се очаква влошаване на времето на 26 и 27.06.2018 г.,
като е обявен оранжев код.
Ще има интензивни валежи и гръмотевични бури. Валежите ще са значителни, за
денонощието 30-50 л/кв.м, но на места ще са за кратко време, а денонощната
сума ще надхвърля 50 л/кв.м.

Във връзка с горното е необходимо да изпълните задълженията си, произтичащи
от чл.65 на закона за защита от бедствия и да вземете всички необходими мерки
за недопускане на ситуации, застрашаващи населението, имуществото и околната
среда на територията на общината Ви. Да се уведомят кметовете, кметските
намесници, жителите в общинитеи собствениците на язовири, да се вземат
всички мерки за недопускане животозастрашаващи ситуации. При необходимост
да се извършат необходимите действия за евакуация на населението, животни и
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техника. Да се следи по средствата за масово осведомяване, на сайта на НИМХ –
БАН, чрез дежурния на ОСС за измененията в обстановката и за прогнозата за
времето.
Да се прегледа общинския План за защита при бедствия и подготвят
наличните Ви сили и средства за работа в кризисна ситуация.
При възникване на бедствено положение или предпоставки за такова,
незабавно информирайте по линия на дежурните - дежурния на ОСС в ОА
Бургас, по линия на служителите ОМП – главния експерт ОМП в ОА Бургас, като
докладите да се извършват в 00, 06, 12, 18 ч. и да съдържат пълната информация
за: обстановката в момента, причинените щети, наличие на електрозахранване и
питейна вода в засегнатия район, сили и средства, участващи в преодоляването
на последиците, нужна ли е помощ за справяне с проблемите.
Лице за контакт в ОА Бургас –
v.boshnakov@bsregion.org, тел.: 0889 609 409)

Владимир

Бошнаков

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
Областен управител на Област Бургас
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