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Отворен за движение е път I-9
Адрес на новината dobrich.government.bg/news.php?id=339

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. Отворен е също пътят до границата и пътя Балчик - Оброчище. Почистват се
улиците в града. Пътищата от общинската пътна мрежа са затворени. Непроходими са
Балчик - с. Тригорци. Почистено е направлението с. Ляхово - Храброво - Одърци.
Непроходими са улиците във вилна зона.
- Крушари: Пътищата са проходими при зимни условия. Ток и вода има.
- Шабла: Всички общински пътища са отворени с изключение на Горичане - Пролез,
който се почиства. Участъкът Дуранкулак - Захари Стояново, е затворен поради големи
снегонавявания. Отворен е пътят Захари Стояново - Черноморци - Смлин - Ваклино.
- Каварна: Пътищата са непроходими. Ток
Димитър няма вода.

има. В селата Септемврийци и

Хаджи

-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.
-Г. Тошево: Пътищата в общината са проходими при тежки зимни условия. 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 работи фадрома за да
занесат хляб. Работи се по направлението разклон Г.Тошево - с.Писарово. Без вода е
Петлешково. Непроходим е пътя с. Росен -Краище.
-Добричка: Работят по почистването на пътя за селата: Подслон, Медово, Бенковски,
Бдинци, Вратарите, Дянково.Ток и вода има навсякъде.
-Добрич: Обстановката е нормална. Улиците в града са проходими при зимни условия.
Електроснабдяване и водоснабдяване - нормално.
2. Пътно Управление:
Затворени са

5 пътни отсечки в Област Добрич съобщават от ОПУ. Това са:

Владимирово-Червенци, Ведрина -Оборище, Царичино -Змеево, Вранино-Белгун, Конаре
на разклона с Крапец. Останалите пътища от републиканската пътна мрежа са проходими
при тежки зимни условия. Препоръчително е пътуването с вериги, товарните автомобили
без ремаркета и полуремаркета. Колите на Пътно строителство работят по почистването на
пътя Г.Тошево- Росица и Царичино -Змеево.
3. ЕоН: Електроснабдяването е нормално.
4. ВиК: По високите части на с. Бранище, община Добричка не достига вода. В селата
Септемврийци и Хаджи Димитър няма вода.
5. Метеообстановка: - 11.4
Тихо, вятър източен 1 м/сек.

О

С , снежна покривка 42 см . Има навявания и преспи. Ясно.

Публикувано на 27.01.2010 Генерирано
на 13.11.2019

Отпечатано от интернет страницата на
Областна администация - град Добрич
dobrich.government.bg

