РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Ловеч
Изх. №. ..................
.............. 2012 год.

ДОКЛАД
за състоянието на защитата от наводнения в Област Ловеч
към 24.02.2012 г.
Докалдът е изготвен в изпълнение на:
- Решение Министерския съвет № 130 от 10 февруари 2012 г, в резултат от
проведените инспекции на потенциално опасните язовири от комисия, назначена
със заповед на № 47/10.02.2012 г. на управителя на НЕК ЕАД;
- писмо № РД-03-78/08.02.1012 г. на областния управител на Област Ловеч до
кметовете на общини;
- писмо рег. № РР-19-3/14.02.1012 г. на директорта на ДРУВДР г-н Румен Пенков.
Метеорологичната обстановка в областта през месеца доведе до повсеместно натрупване
на значителни количества снежна маса. Отрицателните температури задържаха големи
количества от нея по планинските масиви и около транспортните артерии. Снежната покривка
е от 40-90 см в различните райони на областта, като към тях се добавиха и нови 20 см от
валежите на 16 срещу 17.02.2012 г. Прогнозните температури за следващите дни са за
положителни стойности от 4-50С, което предполага интензивно топене и опасност от
повишаване на нивата на реките и язовирите с всички произтичащи от това последици.
Осигурена е постоянна информация от МОСВ за състоянието на водите и водните
обекти на територията на страната.
Резултати от проверката на потенциално опасните язовири
В периода 13-16.02 2012 г. комисията провери на място всички 26 обекта, определени
като опасни. В хода на проверката са направени следните констатации:
1. До част от тези обект няма достъп и контролът над тези обекти, като потенциално
опасни е невъзможен.
2. Количеството на водата в повечето от тях е в допустимите граници и е дадено
предписание да се снижи обемът и да се поддържа той до 50% от максимално
възможния.
3. В повечето от тези обекти не е осигурено наблюдение за аварийно покачване на
водата и не е регламентиран редът за предупреждение и оповестяване на кметовете
на общини, ОУПБЗН и населените места, които те застрашават при преливане.
4. Изпускателите на част от тези язовири не работят и те са практически неуправляеми
при покачване на тяхното ниво. Дадени са предписания за отремонтирането им и
привеждане на съоръжението в техническо изправно състояние.
5. Непочистени са и някои от преливниците, което може да доведе до повишаване на
нивото на водата, следствие на затлачването му. На някой от преливниците са
поставени изкуствени прегради или мрежи, което води до същия резултат. Дадени са
предписания за почистване и отстраняване на тези прегради.
6. Има обекти, които са дадени за стопанисване от ловно-рибарски дружинки и не е
ясно кой ще извърши оповестяване и кой осъществява контрол. (Правилно ли е
това?)
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7. Язовирните стени като цяло са в добро състояние. По част от тях е констатирано
наличие на растителност и са дадени предписания за тяхното почистване. Проблем
със стените, като техническа конструкция имат язовирите „Каменец“ и „Крушуна“.
8. Оценката на риск на няколко от проверените язовири може да бъде преразгледана в
хода на следващите проверки и, ако се счета за целесъобразно те следва да отпаднат
от списъка на потенциално опасните обекти.
9. Четири от язовирите са в състояние на аварийна готовност, т.е. с възможност за
предизвикване на аварийна ситуация при започване на активното снеготопене. Това
са язовирите „Крушуна“- собственост на Община Летница, „Добродан“- собственост
на Община Троян, „Витина лъка“-собственост на Община Ябланица и „Малка
Желязна“- собственост на Община Тетевен.
За всеки от проверените язовири е изготвен протокол за оглед и в него са направени
предписания, без да е указан срок за тяхното отстраняване. Екземпляр от тези протоколи е
изпратен в НЕК ЕАД, един се съхранява в Областна администрация и един е изпратен на
кметовете на общини (с писмо № ОМ-06-14/17.02.2012 г.). На кметовете на общини са
изпратени и протоколи от язовирите на „Напоителни системи“ АД, разположени в землищата
им, с оглед на мерките, които трябва да се предприемат за защита на населението при
наводнение.
Протоколът за оглед на язовир „Малка Желязна“, заедно с предупредително писмо е
изпратен до кмета на Община Тетевен и началника на ОУПБЗН, тъй като предписанията за
него са за незабавно изпълнение. Екземпляр от него е връчен в момента на проверката на
представителя на кметство „Български извор“.
Комисията ще изготви общ доклад за всички проверявани области (Ловеч, В.
Търново и ..) подписан от членовете й след приключване на работата.
Информация от кметовете на общини за състоянието на речните корита и
общинските язовири
Община Летница: няма уязвими участъци по река Осъм на територията на
населените места в общината. Извършено е почистване на растителността от един участък.
Община Ябланица: проверени са 7 общински язовири.
- до 5 от тях достъпът е затруднен;
- за всички водоеми е отбелязано, че нямат изпускатели, с изкл. на яз. „Боаза“;
- всички са завирени на 80-90%. Опасно високо ниво за сезона и е необходимо
изпускането им до 50% от максималния обем;
- на част от язовирите е осигурено наблюдение от собстениците или това е възложено
на кметовете на населените места;
- стените на водоемите са за почистване и комисията е дала предписание за
почистване;
- като проблем са посочени и отводнителните дерета на язовирите, които са
непочистени от дървета и отпадъци. Като е посочено, че такова е състоянието им не
само в сервитута на стената, но и в участъците частна и държавна собственост.
Община Угърчин: посочени са критични участъци по коритата на преминаващите
реки в населените места. По програмата за временна заетост през есента са включени
работници за почистване на тези участъци. Има такива участъци извън населените места, но те
не са упоменати.
Община Троян: опасните места по речните корита са почистени, като за найважното от тях е възложена обществена поръчка през м. ноември – участъкът от моста на
„Елма“ до ж.п. прелеза за с. Орешак. Със заповед на кмета на общината е възложено
почистване на речните корита на кметовете и кметските наместници по места. Срокът за това
е определен до 20.02.2012 г. Задачи по осигуряване на достъп са възложени на директора на
ОП“Комунални услуги“ и на управителя на “ВиК“ дружеството. Общината, съвместно с
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горските стопанства в Борима, Троян и Черни Осъм и ръководството на резерват „Централен
Балкан“ има договорености за отстраняване на дървесна маса водосливните линии и
водосборните райони в горския фонд.
Община Луковит: няма компрометирани участъци на речните корита на реките
Златна Панега, Вит и Каменица в границите на населените места. По европейски проект са
укрепени бреговете на р. Златна Панега и е почистено речното й корито в рамките на гр.
Луковит.
Организрано е наблюдение на нивата на реките при предстоящото снеготопене.
Такава задача е възложена и на кметовете на населени места за нивото на реките в техните
участъци.
Община Тетевен: започнала е работа комисия по проверка на коритата и е
проведено съвещание със собствениците на ВЕЦ на 17.02.2012 в общината за състоянието на
хидротехническите съоръжения и аварийните планове. Започнало е почистване на речните
корита.
Община Априлци: назначена е комисия и тя работи по определяне на уязвимите
участъци. Като такива към момента са определени районът на водохващането на МВЕЦ
„Зора“ в кв. Зла река, където е констаирано, че съоръженията (саваците) на бента са
замръзнали и не функционират и има предпоставки за преливане на водата през страничните
стени. Комисията предлага на кмета на общинатапрез м. май да се извърши основно
почистване на участъците на 50 м от мостовете и водостоците по течението на реките в
границите на населените места.
Съобщава се още за паднали дървета и подкопани върби в почти всички реки на
територията на общината, като се обръща особено внимание на р. Кална в центъра на град
Априлци и на р. Острешка в кв. Ново село.
Друг уязвим участък е стоманобетонния мост на Общинския парк, който е затлачен
и няма пропускателна способност. Има наносен остров с дължина 200 м който е отместил
течението на реката и са започнали ерозионни процеси, които застрашават жилищни сгради.
Община Ловеч: информират ни, че има назначена комисия, която в момента работи
и след приключване на работата ще предостави доклад.
Началникът на ОУПБЗН със своя докладна записка Рег. № 207-00-10/06.02.2012 г.
докладва, че състоянието на повечето язовири на територията на областта са в добро или
задоволително състояние и няма условия за възникване на аварийни ситуации. Средно
наличният обем във водохранилищата е в границите на 60-70% от общия завирен обем.
Създадена е организация по взаимно оповестяване. По речните корита няма създадени
конфликтни места. Всички потенциално опасни хидротехнически съоръжения имат
разработени аварийни планове.
В някои кметства е проявена инициатива по използване на чували с пясък за
укрепване на вече определени като уязвими участъци по реките и деретата. Тя обаче не е
намерила все още подобаващо място и не се поощрява от кметовете на общини, въпреки че
струва малко средства, а ползата ще бъде значителна.
Информация от комисия, назначена с Ваша заповед за проверка на речните
корита в извън урбанизираните територии
Проверени са уязвими участъци по поречието на реките Вит и Осъм.
Участъкът в района на с. Асен, където със средства на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане през 2011 г. е извършена корекция на р. Вит за да не
разрушава пътя Боаза-Тетевен е започнал да възстановява първоначалното си положение. Ако
не се осъществи своевременно втората част от проекта ерозията на пътя ще продължи и няма
да има ефект от вложените средства.
Състоянието на дигата в района на с. Торос е нормално, но съществуващите
островни натрупвания насочват водите на реката към дигата и съществува опасност от
скъсването й при по-високи нива. Необходимо е тези отлагания да се отстранят и да се
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насипят над дигата. Обемът от работа е определен приблизително за две седмици
квалифициран труд.
Дигата в района на Дерманци е частично разрушена. При по-високи води се
наводняват селскостопански имоти. Няма непосредствена заплаха за наводняване на къщи и
стопански постройки. Особеното на тази дига е, че след нейното поетапно изграждане не се е
стигнало до издаване на Акт 16 и тя не е приета за стопанисване от Напоителни системи. И
пак по тази причина, понеже е ничия (т.е. стопанисва се от областния управител) за нея не
могат да се искат средства за въстановяването й. Това е висят проблем, тъй като с времето тя
се руши все повече и повече. Населението на селото и ръководството на общината са
притеснени при всяко пълноводие.
За тези две села обаче трябва да се има готовност да се въведе в действие
Общинския план за защита при бедствия в частта му за защита от наводнения и да се проиграе
вариант за временно извеждане на населението при бедствена ситуация. Този план ще бъде
съгласуван при срещата ни с кмета на селата и представител на обшината, определена за
22.02.2012 г.
В района на с. Йоглав, дигата на р. Осъм е частично разрушена, но при по-високи
води залива само селскостопански имоти. Непосредствена заплаха за селото няма, според
доклада на назначената от Вас комисия за проверка на речните легла през май 2011 г.
Изводи:
1.
В Област Ловеч към момента не съществува опасност за населението от
повишаване на нивото на реките и язовирите при пролетното снеготопене.
2.
Изпълнени са всички препоръки и разпоредби от висшестоящите
инстанции до Областна администрация и общините за поддържане на безопасно
състояние на потенциално опасните обекти.
3.
Организрано е наблюдение за нивата на язовирите и са създадени условия
за функциониране на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението
и органите за управление.
4.
Необходим е системен превантивен контрол за дйността на собствениците и
ползвателите на водостопански обекти за изпълнение на направените предписания.
Предложение: Изводите по т.3 и 4 трябва да бъдат възложени на съответния
контролен орган за изпълнение. За резултатите от него или за пропуските от съответните
длъжностни лица при изпълнение на задълженията им, които водят до заплаха от възникване
на наводнение да ви се докладва периодично.
Съгласувано:
С. Маринова
Директор на Дирекция АПОФУС
Изготвил:
В. Димитров
Служител в Дирекция АПОФУС
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