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Буря нанесе щети в село Покрайна. Това каза за Радио “Фокус”- Видин Адриана
Паскова, кмет на видинското село. “Имаше силен вятър, обилен дъжд и мъгла. Всичко
започна в късния следобед на вчерашния ден”, каза още Адриана Паскова. По думите й
в селото има пречупени електрически стълбове, тотално отнесен покрив, много
изпочупени керемиди на покриви и отнесени комини на домове. „Отнесени са две големи
оранжерии на земеделски производители, изкоренени са големи дървета, а много са
изпочупените”, добави кметът на селото. Кварталите в село Покрайна останаха без ток.
Снощи до късно е продължи работата по отстраняването на авариите, подменени са
били много стълбове, а електрозахранването е било възстановено около 22:00 часа.
„Екипи на много институции бяха на място в селото и отстраняваха поражението, много
от изкоренените дървета бяха премахнати. Тепърва щетите ще се описват, но пътят,
откъдето е преминала струята на вятъра е отнесла всичко”, каза още Адриана Паскова.
Към момента в селото има домакинства без ток, причините за това ще станат ясни днес.
„Продължаваме да работим усилено защото навсякъде има поражения”, допълни
Адриана Паскова, кмет на село Покрайна.
Спасителни екипи са реагирали на общо седем сигнала за паднали дървета и един
покрив вчера, съобщиха от Областна дирекция на МВР-Видин. Отстранени са две
паднали дървета на пътното платно в областния град – на ул.”Цар Александър ІІ” и
бул.”Панония”. В с.Покрайна спасителите също отстранявали паднали дървета – в
двора на църковния храм и в три частни имота. Разчистен е и паднал покрив на къща,
около 80 кв.м., в друг частен двор в селото.
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Получени са пет сигнала за повреди по мрежата с ниско напрежение в село Покрайна.
Това съобщи за Радио “Фокус”- Видин Ангел Шопов заместник-ръководител „ПР и
Комуникации” в „ЧЕЗ България”. Жител на селото е сигнализирал за скъсан проводник
на междустълбие, друг жител на Покрайна е сигнализирал за счупени стълбове към
Трафопост- 2 и скъсани проводници. Сигнал е получен и за скъсан проводник от
Трафопост-3. Има сигнал и за прекъснато захранване, поради паднал покрив на къща,
който е скъсал проводника към електромерно табло. Друг сигнал е за паднал бор върху
проводници от между стълбие и два счупени стълба до Трафопост-3. Веднага е била
сформирана аварийна група от 6 човека с необходимата техника- автокран, автовишка,
стълбовоз, автобургия и организирана подмяната на 3 бр.счупени стълбове.
Възстановени са всички скъсани проводници и отстранени падналите счупени дървета.
В 03.00 ч. е възстановено захранването на всички абонати от с. Покрайна. През
днешния ден кметският наместник сигнализира, че на ул.26-та №9 има паднало дърво
върху проводници на междустълбие, има опасност от скъсване. Няма потребители без
захранване. Дървото ще бъде отстранено в ранният следобед. В Област Видин няма
населени места без захранване.
Радио “Фокус”- Видин
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