
СЪОБЩЕНИЕ ДО НАСЕЛЕНИЕТО 
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БОМБИ ОТ ВОЙНАТА - НОВЕГРО 

СЪБОТА, 10 ЮЛИ 2021 
В събота, 10 юли, от 7.00 часа до края на операциите ще бъдат отстранени бомби от 
войната, открити в железопътното товарно депо „Milano-Smistamento“ на ул. 
„Rivoltana“, 50/A. В рисковата зона с радиус 447 метра попада населеното място 
Новегро. 

Следователно от 7.00 часа ще започне задължително евакуиране на жителите на 
улиците: 
„Dante“   „Rivoltana“    „Circonvallazione Idroscalo“ 
• Цялата улица   • Номера от 19 до 92  • Номера 29, 31, 33, 35, 37 

Всички търговски дейности ще бъдат преустановени. 

Преди да напуснете жилищата ще трябва: 
• да затворите крановете на газта и да спрете водата от централния кран 
• да оставите прозорците отворени със спуснати щори или затворени капаци 

ЗАТВОРЕНИ УЛИЦИ ПРИ ФАЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕТОНАТОРА (от 
9.00 до края на операциите) 
Районът, засегнат от дейностите по обезвреждането, ще бъде затворен за движението на 
превозни средства и пешеходци.  
Всички търговски дейности ще бъдат преустановени. 
Спира се достъпът на превозни средства, пешеходци и велосипедисти, както следва: 
• ул. „Rivoltana“ (SP14) от кръговото кръстовище на „San Felice“ (ул.„ Morandi“/„San Bovio“); 
(допуска се движението към населеното място Трегарецо – до последната сграда, с влизане 
и излизане от единствената улица – в обратна посока – в кръгово кръстовище, регулирано 
от местната полиция); 
• кръговото кръстовище на ул. „Rivoltana“/ул. „Novegro“ ще бъде затворено за движение 
както за превозни средства, така и за пешеходци; 
• кръговото кръстовище SP15bis ще бъде със задължително отклоняване на движението 
към ул. „Jannacci“. 

ЗАТВОРЕНИ УЛИЦИ ПРИ ФАЗА УНИЩОЖАВАНЕ (неделя, 11 юли, от 00.00 до края 
на операциите) 
По време на дейностите по превозването на бомбата до мястото, където ще бъде 
детонирана, ще бъде забранен достъпът до: 
• пътния възел и пътя по протежение на SP14bis в посока Пескиера Боромео 
• ул. „San Bovio“ – кръгово кръстовище „IBM“ в посока Пескиера Боромео 
• SP14bis от Пескиера Боромео в посока Сеграте 
• ул. „Gaber“ 
• ул. „Trieste“ в Пескиера Боромео в посока Сеграте 

ПРИЕМЕН ЦЕНТЪР (CENTRO ACCOGLIENZA) 
За евакуираните граждани, при стриктно спазване на нормативите против Covid-19, ще бъде 
отворен временен приемен център в училището в Новегро, с осигурен безплатен транспорт 
при необходимост. Също така на територията на парка „Idroscalo“ („Punta dell’Est“ и детския 
развлекателен център „Villaggio del bambino“) са предвидени зони, където ще бъдат 


