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Областният управител бе на обход в проблемното направление Добрич - Шабла
Адрес на новината dobrich.government.bg/news.php?id=334

Информация от Областния съвет за сигурност за обстановката в
Област Добрич към 7.00 ч. на 26 януари

1. Обстановката по общини:
Балчик: Електроснабдяване и водоснабдяване нормално. Пътят за Добрич е отворен.
Пътят за Варна от Добрич през Батово - Албена - Кранево - също. Пътят Балчик - Каварна
е отворен. Работи се по отсечката Каварна - границата и отсечката Балчик - Оброчище.
Почистват се улиците в града. Пътищата от общинската пътна мрежа са затворени.
Крушари: Пътищата са проходими при зимни условия. Ток и вода има. Отворени са
отсечките: Телериг-Габер, Карапелит - Кап.Димитрово, разклона за с. Зимница, Коритен
-Абрит, Лозенец - Божурово.
Шабла: Всички пътища са проходими при тежки зимни условия. Непроходим е пътят
Горичане - Пролез и разклона Крапец - Божаново - Твърдица. Каварна -Шабла - Границата
остава трудно проходим. По високите части на Шабла няма вода. Слабо е подаването на
ток и вода в с. Горичане и с. Езерец /ниско напрежение около 100 волта/. Участъкът Фара
Шабла -,,Нефт и газ" - Тюленово, е непроходим.
Каварна: Пътищата са непроходими. Ток и вода има. В с.Септемврийци няма вода.
Тервел: Всички пътища в общината са проходими. Ток и вода има.Пътят за с.Войниково е
отворен. Възстановено е електро и водозахранването на с. Честименско.
Генерал Тошево: Пътищата в общината са затворени. Проходими са направленията:
Г.Тошево - Кардам, Г.Тошево - Василево, Г.Тошево - Красен - Росица. Проходим е пътят за
с.Спасово. По отсечката Спасово - Вичево - Бежаново работи фадрома. По отсечката
Конаре - Средина - Калина - Великово фадрома разчиства, за да се снабди населението с
хляб. Работи се по направлението разклон Г.Тошево - с.Писарово. Без хляб са селата:
Лозница, Краище, Вичево, Ал.Стамболийски, Великово, Сираково, Сърнено и Писарово.
Община Добричка: Работят по почистването на пътя за селата: Подслон, Медово,
Бенковски, Бдинци, Вратарите, Дянково.Ток и вода има навсякъде. Затворен е пътят
Божурово - Добрич. Пътят Воднянци - Хитово - Алцек е отворен.

Добрич: Обстановката е нормална. Улиците в града
Електроснабдяване и водоснабдяване - нормално.

са проходими при зимни условия.

2. Пътно Управление: Отворени за движение при зимни условия са следните пътища:
Добрич - Варна, Добрич - Балчик, Добрич - Карапелит - Силистра, Тервел - Карапелит,
Добрич - Крушари, Добрич - Г.Тошево - Границата, Добрич- Батово - Албена. Машини на
пътно поддържащата фирма работят на първокласен път I - 9 ,,Оброчище - Балчик"
,,Балчик - Дуранкулак - границата Румъния, Добрич - Житница - Пчелник, Добрич Владимирово - Червенци и Г.Тошево - Кардам - Спасово.
3. ЕоН:
Електроснабдяването е нормално. В община Тервел с.Честименско е без ток от 24,00ч.
Причина: авария в трафопост.
4. ВиК: В Добрич - намалено налягане.По високите части на с. Бранище, община
Добричка, не стига вода. В с. Конаре община Г. Тошево няма вода.
В община Каварна с.Септемврийци е без вода.
5. Метеообстановка: - 24,8 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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