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Щабът за координация информира за постепенно нормализиране на обстановката в
областта
Адрес на новината www.dobrich.government.bg/news.php?id=323

Обстановката в общините към 9.00 ч.:
Балчик: Електроснабдяването и водоснабдяването са нормални.
Проходими са основните пътни артерии в гр. Балчик. Второстепенните улици и вилната
зона са непроходими за МПС. Проходими при зимни условия са: пътят Балчик - Добрич,
Балчик - Варна през Кранево, Балчик - Каварна. Балчик - Варна през Кичево е отворен до
границата с област Варна.
Крушари: Навсякъде има електричество и водоснабдяване. Непроходими са пътищата:
Крушари - Зимница, Телериг, Коритен, Полковник Дяково, Габер, Огняново,
Кап.Димитрово, Кърджиево и Добрин.
Шабла: Няма промяна от вчера. Машините са чистили до 23 часа. Селата: Дуранкулак,
Граничар и Стаевци от 24.00 ч. имат ток. Половината от село Захари Стояново няма ток.
Пътищата са проходими при тежки зимни условия. Пътят Шабла - границата е непроходим;
Шабла - Горун - машините са стигнали на 500 м от границата.
Каварна:
Пътят Каварна-Балчик е проходим при зимни условия. Каварна-Шабла,
Каварна-Българево, Каварна-Вранино до Челопеч. Ток и вода има навсякъде.
Тервел: Обстановката е нормална (има ток и вода), пътищата са проходими при зимни
условия .
Ген. Тошево: Обстановката е нормална. Пътищата са проходими при зимни условия.
Затворени са Спасово-Сърнено и Росен-Краище.
Добричка: Обстановката в общината е нормална. Ток и вода има навсякъде.
Добрич: Обстановката е нормална, няма постъпили сигнали, пътищата са проходими при
зимни условия. Навсякъде има електричество и водоснабдяване.
Към 6 часа фирма „Шеле" опесъчава и осолява с 4 машини, по- късно е включила още 4
машини да почистват и малките улици, включително и кв.Рилци.
Пътно Управление: Всички пътища в областта са затворени. Проходими при зимни
условия са пътищата: Добрич - Генерал Тошево - Румъния, Добрич - Балчик, Добрич Варна, Добрич - Тервел, Добрич - Силистра през с. Хитово, Добрич - Карапелит -

Силистра - Границата, Добрич - Карапелит - Тервел, Добрич - Албена, Добрич - Крушари,
Кранево - Албена - Балчик - Каварна, Оброчище - Рогачево - Кичево, Царичино - Дропла Г. Тошево, Бенковски - Медово - Енево - Владимирово, всички пътища в община Тервел.
През нощта е отворен и пътят Тервел - Орляк - Зърнево.
През нощта машините са стигнали и до Дуранкулак - границата, но официално пътят още
не е отворен, ще се прави повторен оглед, за да се прецени доколко е проходим, тъй като
снегът е много, преспите са до 2 метра.
Въведени са следните ограничения: всички автомобили да се движат с вериги, без
ремаркета и полуремаркета.
ЕоН: Електроснабдяването е нормално.
ВиК: Няма аварии.
Метеообстановка: - 10,4 О С , снежна покривка 42 см в Добрич, до 50-60 см в областта.
Има навявания и преспи. Тихо, вятър северозападен 2 м/с.
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