УТВЪРЖДАВАМ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
…………………… /ВАНЯ СЪБЧЕВА/
……… ноември 2012 г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за резултатите от извършена проверка във връзка с чл. 138а и 140, ал. 5 от Закона за водите
В изпълнение на задълженията, възложени на областния управител в чл. 140 от Закона
за водите, комисия назначена със заповед № РД-07-167/03.10.2012 г. извърши проверка на и
обекти в област Ловеч в извън урбанизираните територии. Проверени бяха потенциално
опасните язовири, защитни диги, отточни дерета и отводнителни канали и корекции на
основните реки. Комисията извърши проверките в периода 09.10.2012 г. – 07.11.2012 г., в
съответствие с утвърдения график. В работата на комисията бяха включени представители на
НЕК ЕАД “Язовири и каскади“ към МИЕТ, Басейнова дирекция за управление на водите
„Дунавски район“- Плевен, ОУПБЗН-Ловеч, РИОСВ-Плевен и Областна администрация.
Съдействие на комисията беше оказано и от представителите на общините и „Напоителни
системи-ЕАД“-клон Среден Дунав-Плевен, когато се контролираха обекти на съответната
община или институция.
1. Състояние на потенциално опасните язовири.
Списъкът с потенциално опасните язовири не се нуждае от актуализация. За
следващия период под наблюдение остават 26 обекта, така както са утвърдени от областния
управител след проверките през пролетта на 2012 г.
Състоянието на тези обекти не се е подобрило след направените предписания.
Много от тях не са изпълнени в общинските язовири и част от тези на Напоителни системи.
Особен акцент през настоящата проверка е поставен върху наличието на техническата
документация и извършването на постоянен технически мониторинг на язовирната стена.
По характерните общи слабости за потенциално опасните язовири са:
а) Липса на каквато и да е техническа документация, съгласно изискванията на
Наредба 13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях за общинските язовири и за тези
с неизяснена собственост, както и за част от документацията на останалите;
б) Не се провежда технически мониторинг за състоянието на язовирната стена и на
съоръженията към нея за общинските язовири, а на останалите – не в пълен обем;
в) Не се осъществява ремонт и техническа поддръжка на съоръженията, съобразно
изискванията на Наредба 13;
г) Лисва експлоатационен персонал и заповеди за назначаване на отговорници за
съответната язовирната стена и съоръженията към нея;
д) В по-голямата си част язовирите са в неизправно-частично работоспособно, тъй
като имат поне по един показател за технологична и/или конструктивна сигурност:
- неизправни облекчителни съоръжения;
- нарушена геометрия на напречните профили на язовирните стени;
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- нарушена проводимост на отводящите дерета на разстояние 500 м от
язовирните стени;
е) наличие на храстовидна и дървесна растителност по тялото на язовирната стена,
преливника и отводящото дере;
ж) в договорите за даване под наем, аренда или концесия не са конкретизирани
задълженията на страните по осъществяване на техническата експлоатация, ремонт,
реконструкции за осигуряване на дълготрайност, и ефективност на язовирните стени.
Имат изготвени аварийните планове, но повечето от тях не са актуализирани и
пълни. Липсват аварийни складове. Не са предоставени протоколи от тренировки по
усвояване на аварийните планове за някои от обектите. Не е актуализирана системата за
оповестяване при аварийни ситуации.
Необходима е целогодишна поддръжка на обслужващите пътища от язовирната
стена до републиканската и общинска пътна мрежа.
Подробно, за всеки от язовирите констатациите са дадени в протоколите на
комисията, съставени за всеки един от тях. Копие от протоколите са предоставени на
собствениците (ползвателите) на тези обекти за запознаване и изпълнение.
Част от проблемите са свързани с липса на финансиране, както от общинските
бюджети, така и от държавната субсидия за общините и държавния бюджет.
2. Състояние на корекции на реки, защитни диги и отводящите дерета.
Община Тетевен
1. Отводящото дере на яз. „Малка Желязна“. Дерето е с дължина около 1, 5 км и
отвежда водата от язовира в съседната река Калник. Дерето преминава през обработваеми
земи, пресича главен път София-Варна и се влива в реката. Дерето е обрасло по цялата си
дължина с дървета и храсти и проводимостта му е силно намалена. При аварийно изпускане
на водата от яз. „Малка Желязна“ и при интензивни дъждове и снеготопене е възможно да
бъдат залети селскостопански площи и част от главния път.
Предписание: да се извърши почистване на отводящото дере от паднали и прораснали
в речното течение дървета, храстовидна растителност и наносни отлагания. Да се
възстанови нормалната му проводимост и се осигури безопасността на главния път СофияВарна в този участък. За тази цел обектът да се включи в Програмата за планово
почистване на обектите на област Ловеч, като се изпрати информация до МВР за
включването му в Годишния план за 2013 г. за изпълнение на Националната програма за
защита при бедствия.
Срок: октомври 2013 г..
Община Луковит
1. Защитна дига по р. Вит, в южния край на с. Дерманци – 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 поддържа и се руши постоянно. Има 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.
2. Защитна дига по р. Вит, в южния край на с. Торос – дигата е с дължина от около
100 м и е изградена като напречна на основната дига по р. Вит. Предназначението й е да
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спира водите на р. Вит по посока на дерето, преминаващо непосредствено под селото. През
2005 г. този участък е станал причина за наводняване на селото, което е наложило
изграждането на дигата. 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, които вече са в коритото на
реката. В този участък коритото на реката е силно разлято на отделни ръкави, поради
натрупани наноси от камъни. Необходимо е да се извърши цялостна проектна корекция на
р. Вит в този участък с дължина около 500 м., да се отстранят значителните натрупвания и
да се извършат укрепителни защитни мероприятия по брега на реката.
За отстраняване на констатираните нарушение, комисията дава следните
задължителни предписания:
1. Защитната дига по т. 1 да се включи в Програмата, чрез изработване и изпълнение на
проект за нейното възстановяване през 2013 г.
Срок: октомври 2013 г.
2. Корекцията на р. Вит при с. Торос да се включи за проектиране и осъществяване в
Програмата за 2013 г. тъй като ерозията в този участък е в напреднала фаза и може да се
стигне до разрушаване на напречната защитна дига.
Срок: октомври 2013 г.
Сроковете са валидни само ако се отпуснат финансовите средства от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.
Община Ябланица
Отводящото дере на яз. Витина лъка и р. Леснова – Отводящото 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 циментовия завод.
Дължината на участъка е около 5 км. 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 обрасла
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. Необходимо е река Леснова и част от отводящото дере на яз. Витина лъка да се
включат в Програмата за планово почистване на реките в извън урбанизираните територии за
2013 г.
Срокът е валиден само ако се отпуснат финансовите средства от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към МС.
Община Летница
1.
Отводнителен канал Летница – собственост на НС-ЕАД-Плевен.
Основното му предназначение е да отвежда дъждовните води от съседните скатове и да ги
насочва в р. Осъм. При невъзможност да изпълнява функциите си той предизвиква
наводняване на значителни площи от обработваема земя в община Летница. Каналът е с
дължина повече от километър и е обрасъл с храстовидна растителност, треви и папур, в
резултат на което силно е намалена неговата пропускателна способност.
2.
Крушунско дере коригирано в землището на с. Крушуна. Собственост на НСЕАД. Дерето има дължина почти 2,5 км и има същото предназначение. То също е обрасло в
значителна степен с храсти и дървета и е със силно намалена проводимост. Затлачено е с
наносен материал. Не е почистено и не може да изпълнява предназначението си.
Не са изпълнени дадените предписания за:
1.
Почистване на двата обекта от натрупаните наноси и да се възстанови
нормалната им проводимост.
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2.
Да се отстранят дърветата и храстите от двата обекта, които способстват за
тяхното затлачване.
На основание чл. 95, ал.1 от ЗООС, (обн. ДВ бр. 91/2002 г.) възложителят на
инвестиционното предложение на най-ранния етап на своето намерение да информира писмено
РИОСВ-Плевен.
КОМИСИЯ:
Председател: …………. С. Данков
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4. ………………. инж. К. Панков
5……………….. инж. В. Найденова
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