Областна администрация - град Добрич
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Областният управител е в непрекъсната връзка с кметовете на общини и
координира процеса в усложнена зимна обстановка
Адрес на новината www.dobrich.government.bg/news.php?id=329

ИНФОРМАЦИЯ
за обстановката в Област Добрич
към 07:00 часа на 25.01.2010 г.

1 . Обстановката в общините:
Балчик: Електроснабдяване и водоснабдяване нормално. Пътят за Добрич е отворен. За
Варна през Кранево също. Работи се за отваряне на пътя за Каварна и границата.
Почистват се улиците в града. Пътищата от общинската пътна мрежа са затворени.
Закъсал автобус в с. Оброчище, хората са извозени.
Крушари: Пътищата: Добрич - Крушари; Северняк - Коритен - Крушари, Крушари - Полк.
Дяково, Крушари - Северци - Лозенец, Полк. Дяково - Добрин са проходими. Продължават
да работят по пътя
Бакалово - Телериг - Габер. Навсякъде има електричество и
водоснабдяване. Хляб - ще зареждат днес. Заредено е с хляб в Полк. Дяково и Добрин.
Шабла: Всички пътища са затворени. Каварна - Шабла през нощта е отворен. За
границата още не е. Ток и вода има. Днес очакват да заредят с хляб от Каварна.
Каварна: Пътищата са непроходими. Ток и вода има.
Тервел: Всички пътища в общината са отворени. Ток и вода има.
Генерал Тошево: Пътищата в общината са затворени. Г.Тошево - Кардам - Чернооково Спасово - Сърнено - Сираково - Преселенци е почистен, родилката в Чернооково е
прибрана в Г.Тошево. Работят по почистването на Красен - Росица, Пчеларово - Зограф
през Житен за Красен. Ток и вода има. В с. Ал.Стамболийски - Ѕ от селото е без ток
поради скъсан проводник.
Добричка: Непроходимо е за селата: Пчелник, Житница, Тянево, Врачанци, Дряновец,
Воднянци, Алцек, Подслон, Медово, Бенковски, Бдинци, Вратарите, Дебрене и Соколник.
Заради непочистените пътища хляб няма в селата: Житница, Лясково, Дряновец, Алцек,

Медово, Вратарите, Соколник, Дебрене и Ведрина, но са запасени с брашно, макарони и
др. стоки от първа необходимост. Ток и вода има.
Добрич: Обстановката е нормална. Улиците в града са проходими при зимни условия.
Електроснабдяване и водоснабдяване - нормално. Шеле не са излезли сутринта да чистят
- поради ниските температури не могат да запалят машините. Закъсало такси на
кръстовището ул. "Вардар" и бул. „Русия" - е препречило движението.
2. Пътно Управление: Почти всички пътища в областта са затворени с изключение на
пътищата: Добрич - Варна, Добрич - Балчик, Добрич - Карапелит - Силистра, Тервел Карапелит, Добрич - Крушари. Работи се по отварянето на пътя за Ген. Тошево - Кардам,
Балчик - Каварна - Шабла, Балчик - Албена - Кранево, Добрич - Албена.
Въведени са следните ограничения: всички товарни и тежкотоварни автомобили да се
движат с вериги, без ремаркета и полуремаркета.
3. ЕоН:
Електроснабдяването е нормално. Няма ток в Ѕ от с. Ал.Стамболийски. От 06.37 с.
Честименско е без елзахранване. Изпратена е аварийна група.
4. ВиК: В Добрич намалено налягане.По високите части на с. Бранище, общ.Добричка не
стига вода. В с. Конаре общ. Г. Тошево няма вода.
5. Метеообстановка: - 21,6 О С , снежна покривка 42 см . Има навявания и преспи. Ясно.
Тихо, вятър северозападен 2 м/с, Шабла и Калиакра 7-8 м/с.
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