Среща на областния управител с представители на EVN България
Написано от Русалина Мирославова
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Областният управител Димитър Иванов проведе работна среща с Робърт Дик,
регионален мениджър на EVN България и Калина Трифонова, заместник-председател
на УС на дружеството, по повод готовността им за зимния период и актуални теми,
касаещи електроразпределителния оператор в областта.

В началото на зимния период от EVN България заявиха пълната си техническа
готовност на мрежата и възможности да се справят при евентуални кризисни ситуации.
От ръководството на оператора информираха областния управител на област Ямбол, че
имат създадено специализирано звено – мобилна група за реакции и работа при
кризисни ситуации. Димитър Иванов се запозна с възможностите на мобилната група и
заяви, че като председател на Щаба за действия при усложнена зимна обстановка за
него е важно да има пряка комуникация с оператора за вземане на оперативни и бързи
решения, предвид трудните райони и отдалечени населени места в област Ямбол. „При
усложняване на обстановката не трябва да допускаме затруднения за хората“,
категоричен е областният управител.

По време на разговора областният управител поиска категоричен ангажимент от
ръководството на компанията, за проверка и решаване на проблемите с често
изключване на ел.мрежата в направление „Бакаджик“. Г-н Робърт Дик изрази
уверението, че този проблем ще бъде решен и заяви, че за фирмата качеството на
доставките на електроенергия до крайния потребител е водещ приоритет. В тази
връзка той информира, че процесът на монтиране на дистанционни електромери
приключва и това гарантира точност на измерването и качество на доставките.

За развитие на мрежата и повишаване сигурността на захранване, за нови
електропроводи и изграждане на нови трафопостове в област Ямбол за 2019 година от
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EVN България са инвестирали 4,4 млн.лв.
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