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46 машини работят по почистване на републиканската пътна мрежа в областта
Адрес на новината www.dobrich.government.bg/news.php?id=3008

Отворени за движение с ограничение до 3.5 т са всички пътища от републиканска пътна
мрежа на територията на област от втори клас. Машини на пътно поддържащата фирма
извършват почистване на третокласната пътна мрежа. Общо 46 снегорина обслужват
всички направления в областта, информират от Областно пътно управление. От ОД МВР
информират, че няма тежки произшествия. Не са постъпвали сигнали за пожари и тежки
произшествия. Към обяд без електрозахранване е само село Българево. От ВиК съобщават,
че без вода са: Район Добрич: ул. Агликина поляна, Район Добрич-селска: ПС Безводица,
Район Г. Тошево: ПС Маловец; ПС Пастир; с. Спасово, Район Шабла: ПС Горун: Камен
бряг, Тюленово, Хаджи Димитър, Горун, Пор. Чунчево, Граничар. П.С. Болата: Св. Никола
и Българево. Поради ниско налягане е нарушено водоподаването по високите етажи в
кварталите „Христо Ботев" и „Балик". От Община Добричка информират, че са отворени
следните пътища от общинската пътна мрежа: Дончево - Богдан - Опанец - Драганово;
Победа - Минково - Котленци - полк. Свещарово; по пътя Добрич - Балчик, разклони за
селата Плачи дол и Поп Григорово; Паскалево - Овчарово - Ломница; Овчарово Сливенци - Добрево - Свобода; по пътя Добрич - Г. Тошево, разклони за селата Царевец и
Ген. Колево; по пътя Добрич - Силистра, разклона за Фелдфебел Дянково. Все още са
непроходими общинските пътища на територията на
Община Балчик. От Община Каварна докладват за непроходима общинска пътна мрежа е
непроходима. Десет машини чистят републиканската пътна мрежа на територията на
общината. Изпратена е машина да почисти пътя за Дома за душевно болни до с. Св.
Никола. Изпратена е линейка за спешен случай в с. Пор. Чунчево. Пет машини почистват в
гр. Каварна. Непроходими са общинските пътища в Община Генерал Тошево. За
непроходима общинска пътна мрежа докладват и дежурният в Общинския съвет за
сигурност в Шабла и Крушари, където от сутринта се почиства. От Община Крушари
съобщават, че в село Поручик Кърджиево няма ток от 4 дни. Температурата е -5єС,
слънчево, вятър от юг-югозапад 5 km/h. Снежната покривка е 26 cm.
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