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Постепенно нормализиране на обстановката в област Добрич
Адрес на новината www.dobrich.government.bg/news.php?id=1482

ИНФОРМАЦИЯ
за обстановката в Добричка област
за времето от 1330 часа на 21.12.2012 г. до 1530 часа на 21.12.2012 г.
Електроснабдяване: Няма населени места без ток.
Водоснабдяване: Без вода на територията на областта са 17 населени места (няма
промяна)
Областно пътно управление: Поддържат се отворени за движение околовръстен път
ІІ-97 и направленията Добрич-Карапелит-Тервел; Добрич-Ген.Тошево-КПП Кардам;
Добрич-Балчик; Балчик-Албена-Кранево-Варна.
Почистването на пътищата продължава. 16 машини на пътноподдържащата фирма работят
по основните направления.
Забранено е движението на тежкотоварни автомобили над 3.5 тона по
републиканските пътища в областта, които се поддържат отворени за движение,
а именно път Добрич-Карапелит-Кочмар-Тервел; Околовръстен път Добрич;
Добрич-Ген.Тошево-КПП
Кардам;
Добрич-Балчик-Оброчище-Албена-Кранево-Варна;Добрич - Крушари; по посока
гр.Силистра се преминава през гр.Тервел - с.Алеково. Всички останали
направления са затворени за д9вижение.
По информация на ОПУ-Добрич пътя Варна-Добрич е затворен.
МТО: Температура: - 5єС. Снежна покривка 41 см. Вятър северозападен

3,5 м/s.

Общини: Добричка община - Ток има навсякъде. Без вода са селата: Т Ловчанци и Ново
Ботево. Без доставка на хляб са селата: Соколник, Владимирово, Крагулево, Свобода,
Царевец, Методиево, Котленци, Попгригорово, Плачидол, Сливенци, Добрево, Дряновец,
Медово, Бдинци, Вратарите, Орлова Могила, Одринци, Ведрина, Ново Ботево, Черна и Ф.
Дянково.
Община Каварна - Без вода: с. Септемврийци, Топола, Божурец, Белгун, Селце, Крупен
и Българево. Има снабдяване на населението с хляб и вода.
Община Шабла. Ток и вода има навсякъде.
Община Генерал Тошево. Ток и вода има навсякъде.

Община Тервел. Без вода - с. Кочмар, Зърнево и Жегларци. Ток има във всички
населени места.
Община Крушари - В общината е обявено бедствено положение. Без вода с. Коритен.
Ток има във всички населени места на общината.
Община Балчик. Без вода са селата Змеево, Пряспа, Дропла, Кремена. Ток има
навсякъде.
Община Добрич. Поради липса на ел. захранване на помпените станции в Добрич има
намалено водоподаване. Градският транспорт се движи по разписание
РЗИ - Болниците работят нормално.
Няма неизвозени болни на хемодиализа. Преминалите са хоспитализирани в
МБАЛ Добрич до отваряне на пътищата.
Спешна помощ - нормално.
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