Областна администрация - град Добрич
9300 Добрич, ул “Независимост” №5, тел (+359 58) 601 200, факс (+359 58) 600 249

Информация за обстановката в Добричка област към 07.30 часа на 30.01.2014г.
Адрес на новината dobrich.government.bg/news.php?id=1768

1. ОД МВР: Тежки произшествия няма.
2. ОУ ПБЗН: Получени 25 сигнала, от които 2 пожара, другите са за закъсали автомобили
и хора вследствие на сложната зимна обстановка.
3. Електроснабдяване: Без електрозахранване е с. Дебрене, община Добричка, а с
частично електроснабдяване са селата: Българево, Топола, Божурец, Видно от община
Каварна и Ѕ от с. Сърнено от община Ген.Тошево.
4. Водоснабдяване: Без вода са селата: Топола, Божурец, Българево, Св. Никола и Крупен
от община Каварна - аварийните групи работят.
5. Транспорт: Пътищата на територията на областта са непроходими, поради силния
снеговалеж през нощта и навяванията. Закъсалите през нощта автомобили са изтеглени
или хората са прибрани. До с. Царичино община Балчик е закъсала колата за извозването
на болните за хемодиализа от Каварна - изпратен е роторен снегорин. Има получен сигнал
за болна жена от с. Каблешково, линейката не може да стигне до селото. Изпратен е
автогрейдер да почисти пътя Тервел - с. Каблешково. От 04.00 часа 19 машини на пътно
поддържащата фирма са започнали да почистват по направленията от републиканската
пътна мрежа.
От Автогара Добрич след 16 часа на 29.01.2014 са спрени автобусите по всички
направления, поради усложняване на обстановката.
От 22 часа на 29.01.2014 г. РПУ МВР и РПС Ген. Тошево са взели решение да се затвори
пътят Ген.Тошево - Добрич.
От ЖП Гара, влакът за Варна в 05.45 е заминал.
6. Потенциално опасни обекти: Няма аварии.
7. Стихийни бедствия: Обилен снеговалеж и навявания.
8. Метеообстановка: -13єС . Снежната покривка е 36 cm.Слаб вятър от север.
9. Радиационен фон: 1200 - 0,2; 1800 - 0,2; 0500 - 0,2 µSv/h.
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