УТВЪРЖДАВАМ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

…………………… /ВАНЯ СЪБЧЕВА/
……… ноември 2012 г.

П Р О Г Р А М А
за планово почистване на речните участъци
в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2013 г.

№

Обект за
почистване
1. Корекция на
р. Вит

Район
(обхват)
на обекта
Участъкът
обхваща
около 500 м
от
реката,
непосредстве
но
до
напречната
дига

Характеристика на участъка

Обем на дейностите
по почистване

-подготовка
на
В този участък в коритото на реката е
проект;
образуван
наносен
остров
от
-премахване
на
динамични
материали,
които
дървесната
измества
посоката
на
реката.
растителност;
Необходимо е да се извърши
- изземване на инертни
цялостна проектна корекция на р.
материали
Вит в този участък с дължина около
възстановяване
на
500 м., да се отстранят значителните
корекцията на реката;
натрупвания и да се осъществят
- други
укрепителни
укрепителни защитни мероприятия
дейности по левия
по двата бряга на реката.
бряг.

необходим
и средства

Включване
в годишния
план за …

2013

От кого
се изпълнява
Срок за
изпълнение

Областна
администрация
Ловеч,
Октомври 2013 г.
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№

Обект за
почистване

Район
(обхват)
на обекта

2. Защитна дига Разположена
по р. Вит
е в южния
край на с.
Дерманци,

Характеристика на участъка

Дигата е без установен собственик.
Изграждана е преди 10-тина години,
но няма акт 16 и не е приета за
стопанисване. От тогава не се
Община
поддържа и се руши постоянно. Има
Луковит
няколко участъка с дължини от 60-80
м, които са силно разрушени и дигата
е на път да се скъса изцяло. Понеже
няма непосредствена заплаха за
заливане на жилищните домове на
населението от с. Дерманци дигата не
се възстановява в увредените й части.
Самото й изграждане от наносни
материали я прави неустойчива на
въздействието
на
поразяващото
действие на водите на р. Вит
3. Защитна дига Разположена Дигата е с дължина от около 100 м. и
по р. Вит
е в южния е изградена като напречна на
край на с. основната
дига
по
р.
Вит.
Торос, община Предназначението й е да
спира
Луковит
водите на р. Вит по посока на дерето,
преминаващо под селото. Поради
нарушената корекция на река Вит в
този участък дигата е подложена на
въздействието на водите на р.Вит,
като е започнала и ерозия на левия
бряг на реката. Преди години е
укрепвана допълнително с габиони,

Обем на дейностите
по почистване
- Техническа
експертиза на ХТС
- подготовка на
проект;
- възстановяван
е на нарушените
участъци от дигата;
- изземване на
значителни обеми от
инертни материали в
образуваните
острови в средата на
реката

възстановяван
е на защитната стена
от
габиони,
едновременно
с
корекцията на реката
в този участък.

необходим
и средства

Включване
в годишния
план за …

От кого
се изпълнява
Срок за
изпълнение

2013 г.
2014 г.
2013 г.

Областна
администрацияЛовеч
Октомври 2013 г.

2013 г.

Областна
администрация
Ловеч
Октомври 2013 г.
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№

Обект за
почистване
4. Отточно
дере на яз.
„Малка
Желязна“.

5. Отточно
дере на яз.
Витина лъка
и р. Леснова

Район
(обхват)
на обекта
Дерето е с
дължина
около 1, 5 км
и отвежда
водата от
язовира в
съседната
река Калник.

Около 5 км в
участъка от
яз. Витина
лъка до с.
Златна
Панега

Характеристика на участъка
които вече са в коритото на реката.
Дерето
в
горната
му
част,
непосредствено до язовирната стена
е изцяло обрасло с дървета. Има
значителни
количества
паднала
дървесна маса. По протежение на 1,5
км то преминава през земеделски
имоти и в този участък също се
нуждае от почистване от паднали и
израснали в коритото дървета. Има
опасност
от
намаляване
на
проводимостта на водостока през
главния път София-Варна.
Отточното дере на язовира продължава
и се включва в р. Леснова (наричана
още Добревска). Реката преминава
през с. Златна Панега и пресича пътния
възел на главния път София-Плевен за
Завода за цимент. В границите на
селото реката е почистена по план на
община Ябланица, но в некоригирания
участък от яз. Витина лъка до с. Златна
Панега е обрасло значително с дървета
и храсти. При аварийно източване на
язовира реката не е в състояние да
поеме големите количества вода и са
заплашени от наводняване улиците и
отделни домове в с. Златна Панега.

Обем на дейностите
по почистване
почистване на
отточното дере от
нападали
дървета,
храстовидна
растителност;
премахване на
наносни натрупвания;
почистване на
водостока под главния
път София-Варна

необходим
и средства

Включване
в годишния
план за …

2013

От кого
се изпълнява
Срок за
изпълнение

Областна
администрация
Октомври 2013 г.

почистване на
отточното дере от
нападали
дървета,
храстовидна
растителност;
премахване на
наносни натрупвания
2013

Областна
администрация
Октомври 2013 г.
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Забележка: 1.Необходимите средства за обектите ще се определят с количествено-стойносни сметки, след включването им в
Годишните планове, в зависимост от резултатите от инженерните проучвания и проектните решения.
2. Програмата е необходимо да бъде предоставена в МВР за включване на обектите в Годишните планове за изпълнение на
Националната програма за защита при бедствия;
3. Средствата за почистването следва да се отпуснат от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към
МС, съгласно чл. 140, ал. 3 от Закона за водите.
Председател на комисията:
Сашо Данков, заместник областен управител
на област Ловеч
Членове:
1........................ инж. В. Димитров
2..........................инж. Р. Зарев
3...........................инж. М. Личев
4. ………………. инж. К. Панков
5……………….. инж. В. Найденова
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