
 

П Р Е В Е Н Ц И Я
/при очаквани лоши метеорологични условия/

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕДСТОЯЩИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЯНИ УСЛОВИЯ      

ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 
/буря, проливен дъжд, градушка/

Началник РИ предприема следното:
1. Установяват се критичните точки 
2. Извършва се проверка на дъждоприемните шахти в критичните 
точки. /проводимост/
3. Проверяват се останалите ДШ в района.
4. Предприемане на действия по почистване, за осигуряване   
проводимостта на вертикалната  и хоризонтална част на 
дъждоприемните шахти, разположени в критичните точки 
(съгласно процедурата).
5. Създаване на организация - план за действия при лоши 
метеорологични условия.
- промяна на план графика с цел създаване на екипи за контрол 

При установяване:
1. Разрушена вертикална част на дъждоприемна шахта, 

счупена/липсваща решетка се съставя Констативен протокол и се 
внася в Районната администрация с входящ номер. 
2. Прекъсната хоризонтална връзка се съставя Констативен 
протокол и се внася в  "Софийска вода" АД с входящ номер. (В 
случай, че не се поддържа от "Софийска вода" АД, протоколът се 
внася в Районната администрация.)
3. Копие от Констативния протокол с входящ номер, се 
предоставя на отдел КОИ, сектор ОИ.

"Софийска вода" АД
за приетите 

дъждоприемни шахти и 
улична канализация

тел. 112

Началник РИ 
пристъпва към изпълнение на планът за действие

1.Контрол на критичните точки
2. Отработване на подадени 
сигнали

Дирекция  "Аварийна 
помощ и превенция"

/дъждоприемни шахти и 
улична канализация не 
приета от "Софийска 

вода" АД/

Фирмите изпълнители

Дежурен в районна 
админстарцияОЦ

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

След приключване на валежа
Началник РИ предприема следното:

1. Извършва се повторна проверка на дъждоприемните шахти в 
критичните точки.
2. Предприемане на действия по  почистване, за осигуряване   
проводимостта на вертикалната  и хоризонтална част на 
дъждоприемните шахти, разположени в критичните точки 
(съгласно процедурата)
3. Обход на района и установяване на наличие на счупени клони, 
паднали дървета, шума, наноси, кал и др. 
4. Предприемане на необходимите действия по компетентност.

II-ро ниво за 
координация и контрол 


