УТВЪРДИЛ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
...........................
/ИРИНА МИТЕВА/

27.10.2015
28.10.2015

да

да

27;
земнонасипна;
2210

проходима,
вълнообр.,
с местни
слягания, хр.
раст.,
изправна

да

проходима,
вълнообр.,
17;
с дърв. и хр.
земнона- раст., улягяне
сипна;
към сухия
8300
откос,
уплътнена,
изправна

не

не

не

не

да

да

да

не

15
да

не

да

не

храст. раст.;
Техн. парам.:щибърен-1
обрасло; има
бр. Ф-1200 и игл. 1 бр.
проводимост
Ф1000; Qmax - 2,6 м3/с

да

да

Техн. парам.: траншеен;
В-30м; Кк.-240; Кпр.237,2; Qmax - 110 м3/с

храст. раст.;
обрасло; има Техн. парам.:шибърен-1
проводимост бр. Ф-530; Qmax - 0,7 м3/с

28.10.2015

4

язовир Мишковец;
№112.010 с.
Слатина, община
Ловеч; МЗХ-НС клон
СД Плевен

да

да

17;
земнонасипна;
1250

не

не

да

не

22

Свличания в
неизправно горната част на
частично
водния откос, в
работозоната около 4-5
способно
м. под короната

неизправно частично
работоспособно

ерозия на
бетоновата
облицовка на
двата ската на
преливника

23

24

25

Техн. парам.:челен; В28м; Кк.-123,5; Кпр.121,5; Qmax - 60 м3/с

малки локални
неизправно свличания и
почистено; има
частично
ерозия на
проводимост Техн. парам.: шибърен-1
работовъздушен откос;
бр. Ф-1000; Qmax - 4 м3/с способно
разместване на
каменната броня

26

2015 г.

път ЛовечЛевски;
ж.п.
линия ЛетницаЛевски;
комуникации
общ. Левски

2015 г.

комуникации
общ. Павликени

2015 г.

път ЛовечЛевски; ж.п.
линия ЛовечЛевски;
общ.
път
АлександровоБорислав;
газопровод"Катер
ица" Ловеч

2015 г.

пътни артерии
Ловеч-Левски и
Горан-Слатина;
ж.п. линия ЛовечЛевски;
газопровод за гр.
Ловеч

да

почистено;
има
проводимост

ерозия в ляв скат
неизправно на
частично
стоманобетонна
работоплоча на
способно енергогасителя на
ОИ

село
Дойренци

960

Забележка

21

да

да
проходима,
вълнообр.,
дърв. и хр.
раст.,
уплътнена,
неизправна

20

Техн. парам.: траншеен;
В-35м; Кк.-94,15; Кпр.93,15; Qmax - 47 м3/с

да

не

19
да

Инфраструктура

18

Засегнато население
(бр.)

17

Потенциално опасен е за:

Населени места
/имена/

16

ЗАБЕЛЕЖКА
/кратко
описание
на
неизправност
ите/

Наличие на актуален авариен план на
язовира

14

Техническо състояние по
смисъла на чл. 46 от Наредба
№ 13

13

НЕИЗПРАВЕН
Тръбопровод
(ДА)

12

ОСНОВЕН
ИЗПУСКАТЕЛ

Затворни органи
(ДА)

11

ИЗПРАВЕН (ДА)

10

Проводимост до 500 м след
яз. стена

9

ремонт (ДА)

3

язовир
Александрово;
№000.150 с.
Александлово,
община Ловеч; МЗХНС клон СД Плевен;
"Балдуин 13" ЕООД
с. Д. Луковит

да

да

проходима,
вълнообр.,
хр. раст.,
изправна

8

(НЕ)

НЕИЗПРАВЕН
почистване (ДА)

2

язовир Пустия;
№707.001 с. Горско
Сливово, община
Летница; МЗХ-НС
клон СД Плевен

да

16.25;
земнонасипна;
11300

(ДА)

ПРЕЛИВНИК

ИЗПРАВЕН (ДА)

1

7

НЕИЗПРАВЕН (ДА)

6

Наличие
на мокри
зони на
въздушн
ия откос

ИЗПРАВЕН (ДА)

Височина (м) и вид (земнонас.,
бетонна...) на стената и максимален
завирен обем (хил. куб. м)

5

Воден откосБРОНЯ

ВЪЗДУШЕН (ДА/НЕ)

Наличие на технически паспорт по
Наредба № 5 от 28.12.2006 г. (да/не)

4

ОТКОСИ почистени

ВОДЕН (ДА/НЕ)

Назначен технически персонал по
смисъла на Наредба № 13 (да/не)

3

Технически параметри (за облекчителните съоръжения) и състояние (съгл. протокола от последната проверка на областната
комисия) на

Корона

Дата на последно обследване от
комисия на областния управител

2
язовир Каменец;
№000.632; гр.
Летница, община
Летница; МЗХ-НС
клон СД Плевен;
"Аква Ресурс" Плевен

27.10.2015

1

№ по ред

Язовир (име; поземлен имот №;
местонахождение - землище, община;
собственик/концесионер/наемател

СПИСЪК НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ ЯЗОВИРИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА 2016 г.

27

28.10.2015

5

язовир Крапец;
№10.1 с. Малиново,
община Ловеч; МЗХНС клон СД Плевен

2.11.2015

4

язовир Мишковец;
№112.010 с.
Слатина, община
Ловеч; МЗХ-НС клон
СД Плевен

да

да

да

17;
земнонасипна;
1250

проходима,
вълнообр.,
дърв. и хр.
раст.,
уплътнена,
неизправна

да

28,22;
земнонасипна;
17800

с настилка,
проходима,
равна, леки
улягания към
сухия откос,
изправна

15,45;
земнонасипна;
600

проходима,
уплътнена,
хр. раст. и
единични
дървета,
изправна

не

не

да

не

Техн. парам.: челен; В20м; Кк.-193; Кпр.191,7; Qmax - 6,5 м3/с

ерозия в ляв скат
неизправно на
почистено;
частично
стоманобетонна
има
Техн. парам.: шибърен-1
работоплоча на
проводимост бр. Ф-300; Qmax - 1,5 м3/с
способно енергогасителя на
ОИ

да

не

не

да

не

28.10.2015

6

да

да

не

не

да

не

Техн. парам.: челен; Кк.- обрасло; няма
Техн. парам.: шибърен-1
407,5; Кпр.-406,5; Qmax - проводимост
бр. Ф-800; Qmax - 1,6 м3/с
10 м3/с

2.11.2015

7

не

не

9,00;
земнонасипна;
110

проходима,
вълнообр.,
видими
слягания,
неизправна

не

да

да

не

10

язовир Синдиката;
№335443 гр.
Луковит, община
Луковит; МОСВ;
"НЕК" ЕАД

2.11.2015

9

язовир Селището;
№60 с. Къкрина,
община Ловеч;
община - Ловеч;
"Серена" ООД
Ловеч

Техн. парам.: челен; В20м; Кк.-193; Кпр.191,7; Qmax - 2,23 м3/с

не

не

9,00;
проходима,
земнонас вълнообр., хр.
ипна;
раст.,
95
неизправна

не

не

да

Техн. парам.:челен; Кк.100; Кпр.-97,5; Qmax 25 м3/с

обрасло; има
проводимост Техн. парам.: таблен-1 бр.
Ф-250; Qmax - 0,26 м3/с

не

не

13,00;
земнонас
ипна; 280

проходима,
вълнообр.,
изправна

не

18,3;
каменно
зидана;
1170

с настилка,
проходима,
равна,
изправна

не

не

да

не

5.11.2015

да

да

да

не

наличие на
дейност от
земеровни
животни по
короната и
въздушния откос

2015 г.

село
Дойренци

960

път ни артерии
Ловеч-Левски и
Горан-Слатина;
ж.п. линия
Ловеч-Левски;
газопровод за гр.
Ловеч

предаварийно

пукнатини и
слягания по
короната, местни
свличания по
въздушния откос,
каменната броня
компрометирана
променена
геометрия на
водния откос

2013 г.

западна част
на с.
Малиново

588

път Е 772 СофияВарна; път
МалиновоПрелом

предаварийно

вертикална горна
част на воден
откос; ОИ - найвероятно
дефиктирал
тръбопровод;
завишена кота на
дъното на
приливника

2013

южната част
на с. Прелом

41

път МалиновоПрелом

Техн. парам.:
траншеен; В-4м; Кк.100; Кпр.-98,1; Qmax 29 м3/с

подувания във
неизправно въздушния откос,
частично
кореспондиращи
работосъс слягания във
способно
водния откос

2013

да
обрасло; има
проводимост Техн. парам.: иглен-1 бр.
Ф-250; Qmax - 0,32 м3/с

да

не

пътни артерии
Ловеч-Севлиево и
КормянскоМалки Вършец

да

Техн. парам.: челен; Кк.- обрасло; няма Техн. парам.: шибърен-1
проводимост бр. Ф-250; Qmax - 0,17
100; Кпр.-97,8; Qmax 25 м3/с
м3/с

да

2015 г.

да

да
2.11.2015

язовир Прелом;
№33 с. Прелом,
община Ловеч;
община - Ловеч

неизправно паднали скални
частично
маси в
работопреливника
способно

неизправно обрасло; няма
частично
Техн.
парам.:
шибърен-1
проводимост
работобр. Ф-300; Qmax - 1,5 м3/с способно

да

8

960

да

да

язовир Полето;
№309.126 с.
Малиново, община
Ловеч; община Ловеч

село
Дойренци

да

да
язовир Пелик дере;
№079.002 с. Горан,
община Ловеч; МЗХНС клон СД Плевен

2015 г.

пътни артерии
Ловеч-Левски и
Горан-Слатина;
ж.п. линия ЛовечЛевски;
газопровод за гр.
Ловеч

път ЛовечСевлиево

да
почистено има
проводимост

изправно

2014

централна
част на
Луковит

9084

5.11.2015

10

язовир Синдиката;
№335443 гр.
Луковит, община
Луковит; МОСВ;
"НЕК" ЕАД

не

не

18,3;
каменно
зидана;
1170

с настилка,
проходима,
равна,
изправна

да

да

да

не

Техн. парам.: кригерпочистено има Техн. парам.: шибърен-1
офицеров; В-13м; Кк.проводимост бр. Ф-1500; Qmax - 25,36
141,7; Кпр.-137,7; Qmax м3/с
277,41 м3/с

30.10.2015

14

язовир Ледовото;
№40.13; с.
Врабево; община
Троян; община
Троян;
сдружение"ЛРД"
Троян

не

11,8;
земнонасипна;
144

проходима,
вълнообр.,
изправна

не

15,7;
земнонасипна;
432

вълнообр.,
променлива
ширина,
неизправна

не

18,3;
проходима,
земнонавълнообразна
сипна;
изправна
600

не

25,5;
проходима,
земнона- неуплътненасипна;
коловози,
850
изправна

не

не

да

не

Техн. парам.: челен; В8м; Кк.-100; Кпр.-98,2;
Qmax - 8 м3/с

обрасло; има
проводимост Техн. парам.: шибърен-1
бр. Ф-250

не

не

не

да

да

да

да

не

да

Техн. парам.: челен; В6м;

обрасло; няма
проводимост Техн. парам.: шибърен-1
бр. Ф-250

да

Техн. парам.: челен; Кк.- обрасло; няма
Техн. парам.: шибърен-1
100; Кпр.-98; Qmax - 50 проводимост
бр. Ф-300
м3/с

да

да

не

не

не

да

да

Техн. парам.: челен; Кк.- обрасло; няма
проводимост Техн. парам.: шибърен-1
100; Кпр.-97,8; Qmax бр. Ф-400
30 м3/с

да

15

язовир Добродан;
№70.27; с.
Добродан; община
Троян; община
Троян

16

язовир КОС-1;
№7.4; гр. Троян,
община Троян; МЗХИПЖЗ Троян;
"Кючукови" ЕООД с. Драшкова
поляна, общ.
Априлци

29.10.2015

да

не

не

проходима,
променлива
7,5;
ширина,
земнонанеуплътненасипна;
коловози, хр.
50
растителност,
неизправна

не

не

да

29.10.2015

да

не

не

12;
земнонасипна;
54

проходима,
вълнообр.,
изправна

да

да

да

не

10.2015

17

не

не

14;
проходима,
земнонавълнообразна
сипна;

да

не

да

не

2013

с.
Тодоричане

388

коловози и
слягания на
короната към
сухия откос;
местни свличания
на водния откос

2014

долна част
на с.
Българси
извор

≈20

филтрация в
неизправно петата на
частично въздушния откос;
работонарушена
способно
геометрия на
воден откос

2013

пътни артерии
Врабево-Дебнево
и Ловеч- Априлци

повърхностна
неизправно ерозия на
частично
въздушен откос;
работопроменена
способно
геометрия на
воден откос

2013

път ДоброданВрабево

филтрация преди
шахтата на ОИ;
хлътвания,
свличавия и
подувания по
въздушния откос;
свличания и
нарушена броня
по водния откос

2013

път ДоброданВрабево

Техн. парам.: другизкоп; Кк.-100; Кпр.97,8; Qmax - 6,2 м3/с

2015

път Ловеч-Троян;
ж.п. линия ЛовечТроян; бензиностанция;
газостанция

предаварийно

път Е772 СофияВарна

предаварийно

да

почистено;
има
Техн. парам.: шибърен-1
проводимост бр. Ф-200

да

язовир КОС-2;
№15.5; гр. Троян,
община Троян; МЗХ-

пукнатини по
короната и
неизправно - въздушния откос;
неработолипсва каменна
способно
броня; ерозия в
горната част на
водния откос

да

Техн. парам.: челен; Кк.- обрасло; няма
Техн. парам.: шибърен-1
100; Кпр.-98,8; Qmax - 6 проводимост
бр. Ф-200
м3/с

да

9084

да

да
5.11.2015

13

язовир
Шарковското;
№2.7; с. Врабево,
община Троян;
община Троян;
"Софарма" АД
София

не

централна
част на
Луковит

да

да

28.10.2015

12

язовир Малка
Желязна;
№500.056; 500.106
с. Малка Желязна;
община Тетевен;
община Тетевен

5.11.2015

да
язовир Тодоричане;
№000080 с.
Тодоричане,
11
община Луковит;
община Луковит;
"ГМ-Фишинг" ЕООД
София

2014

изправно

местни свличания
и повърхностна
неизправно ерозия на
частично въздушния откос;
работонарушена
способно
геометрия в
средната част на
водния откос

≈10

няма

обрасло; няма
проводимост

слягания по
короната към
неизправно - въздушния откос;
неработопроменена

2013

≈10

път Ловеч-Троян;
ж.п. линия ЛовечТроян; бензино-

9.10.2015

17

язовир КОС-2;
№15.5; гр. Троян,
община Троян; МЗХИПЖЗ Троян

не

не

14;
проходима,
земнонавълнообразна
сипна;
изправна
27

да

не

да

не

Техн. парам.: челен; Кк.- обрасло; няма
проводимост Техн. парам.:шибърен-1
100; Кпр.-99; Qmax - 5
бр. Ф-200
м3/с

18

язовир Сопот;
№016.244 с. Сопот,
Ст. Село и Г.
Желязна, общини
Угърчин и Троян;
МЗХ-НС клон СД
Плевен

19

язовир Морун;
№486.992; гр.
Угърчин, община
Угърчин ; МЗХ-НС
клон СД Плевен;
"АНДИМ-Р" ЕООД

20

язовир Света;
№361.964; гр.
Угърчин; община
Угърчин ; МЗХ-НС
клон СД Плевен;
сдружение за
напояване

21

язовир Каленик;
№150.11 и №20.81;
с. Каленик и с.
Орляне, община
Угърчин ; община
Угърчин ;
"Бенимиц" ЕООДЛовеч

3.11.2015

да

да

да

28,1;
земнонасипна;
60908

да

проходима,
20,40;
вълнообр.,
земнона- неуплътненасипна;
коловози, хр.
2193
растителност,
изправна

да

проходима,
14;
вълнообр.,
земнона- неуплътненасипна;
коловози, хр.
1054
растителност,н
еизправна

настилка,
проходима,
изправна

да

не

да

не

3.11.2015
3.11.2015

не

не

не

да

не

не

да

не

2015

компрометирани
неизправно - крилни стени и
частично дъно на бързотока
работона преливника и
способно свличане на земни
маси в десния скат

2015

обрушени скални
неизправно блокове в
частично
бързотока на
Техн. парам.: челен; Кк.- обрасло; няма
Техн. парам.: шибърен-1
работопреливника;
273; Кпр.-272,3; Qmax - проводимост
бр. Ф-400; Qmax - 0,7 м3/с способно
преди ОИ теч от
42 м3/с
тръбопровода

2015

път УгърчинЛовеч

Техн. парам.: челен; В10м; Кк.-366,6; Кпр.365; Qmax - 5 м3/с

обрасло; има Техн. парам.: шибърен-2
проводимост бр. Ф-1200; Qmax - 24
м3/с

Техн. парам.: челен; В17,5м; Кк.-319; Кпр.318; Qmax - 13,3 м3/с

3.11.2015

не

не

да

не

да

обрасло; има Техн. парам.: шибърен-1
проводимост бр. Ф-800; Qmax - 4,35
м3/с

3.11.2015

23

язовир Витина
лъка; №000089 и
№024064; с.
Добревци и с.
Орешане, община
Ябланица; ЕТ "В.
Дяков"- Ябланица

не

не

10,7;
земнонасипна;
51

проходима,
вълнообр.,
изправна

не

не

да

да

не

не

12,6;
земнонасипна;
2032

вълнообр.,
променлива
ширина
неизправна

не

не

да

Техн. парам.: челен;
Qmax - 6 м3/с

не

път УгърчинСопот; път
Угърчин-Ловеч

неизправно неработоспособно

неизправен
бързоток на
преливника

2013

път КаленикКатунец

предаварийно

подуване на
лявата част и
оводняване в
петата на
въздушния откос;
нарушена броня и
изнасяне на
горната част на
водния откос

2013

път Е772 СофияВарна

в горната част на
неизправно - сухия откос на
неработо- места свличания;
способно нарушена каменна
броня

2014

да

обрасло; няма
проводимост Техн. парам.: тръбен-1 бр.
Ф-200

да
30.10.2015

22

2506

да

да

язовир Пазар дере;
№000051; с. Голец,
община Угърчин;
община Угърчин;
Евтим Енчев-Ловеч

част от гр.
Угърчин

да

Техн. парам.: челен; Кк.- обрасло; няма
проводимост Техн. парам.: шибърен-1
100; Кпр.-98,2; Qmax бр. Ф-250
50 м3/с

да

път Е772 СофияВасильовска
Варна; път
махала;
10; 1200; Лесидрен-Сопот;
Български
1352;
път Васильовска
извор; Торос
1994
махала-Борима;
и Дерманци
път ГложенеДерманци

да

да
вълнообр.,
8;
променлива
земнонаширина, хр.
сипна;
растителнаст,
227
неизправна

≈10

компром.стабил.
на каменната
неизправно - облицовка на
частично крилните стени на
работоенергогас. на ОИ;
способно
водовземното
съоръжение
неизправно

да

не

2013

път Ловеч-Троян;
ж.п. линия ЛовечТроян; бензиностанция;
газостанция

да

да

да

слягания по
короната към
неизправно - въздушния откос;
неработопроменена
способно
геометрия в
средната част на
въздушния откос

да

обрасло; няма
проводимост

северозапад
на част на с.
Златна
Панега

≈500

път ДобревциОрешане

30.10.2015

25

язовир Черешов
дол; №739.38;
739.823; 641.6;
641.27; 641.28;
641.29; 641.30;
641.31; 641.32;
641.33 гр.
Априлци, община
Априлци;
неустановена

не

не

12,6;
земнонасипна;
2032

вълнообр.,
променлива
ширина
неизправна

не

12,7;
земнонасипна;
193

вълнообр.,
променлива
ширина,
изправна

не

не

да

не

Техн. парам.: челен; В30м; Кк.-100; Кпр.-98,2;
Qmax - 13,3 м3/с

да
30.10.2015

24

язовир Боаза;
№000452; с.
Брестница, община
Ябланица; ЕТ
"Фазан" Тетевен

не

да

не

да

не

обрасло; няма
проводимост Техн. парам.: шибърен-2
бр. Ф-300

да

Техн. парам.: челен; В3м; Кк.-100; Кпр.-98,3;
Qmax - 11 м3/с

обрасло; няма
проводимост Техн. парам.: шибърен-1
бр. Ф-250

да

4.11.2015

23

язовир Витина
лъка; №000089 и
№024064; с.
Добревци и с.
Орешане, община
Ябланица; ЕТ "В.
Дяков"- Ябланица

не

не

12;
земнонасипна;
50

вълнообр.,
променлива
ширина,
неизправна

да

да

да

да

2014

овлажняване на
неизправно петата на сухия
частично
откос; свличане и
работоспос
липса на каменна
обно
броня

2014

преовлажняване
след петата и
свличания по
целия въздушен
откос; бетонирана
входяща шахта на
ОИ

2014

северозапад
на част на с.
Златна
Панега

≈500

път ДобревциОрешане

≈50

път Е772 СофияВарна; бензиностанция;
газостанция;
автокъща

≈50

път АприлциОстрец-Габрово

да

почистено; има
Техн. парам.: челен; Кк.- проводимост Техн. парам.: шибърен-1
100; Кпр.-97,8
бр. Ф-300

Техническо състояние по смисъла на чл. 46 от Наредба № 13

в горната част на
неизправно - сухия откос на
неработо- места свличания;
способно нарушена каменна
броня

ИЗПРАВНО Т. 1

предаварийно

1 БР.

НЕИЗПРАВНО-ЧАСТИЧНО
РАБОТОСПОСОБНО Т. 2а

10 БР.

НЕИЗПРАВНО -ЧАСТИЧНО
РАБОТОСПОСОБНО Т.2б

4 БР.

НЕИЗПРАВНОНЕРАБОТОСПОСОБ -НО Т. 3

4 БР.

ПРЕДАВАРИЙНО Т. 4

6 БР.
ОБЩО

25 БРОЯ

ИЗГОТВИЛ

ДИРЕКТОР НА РДПБЗН - ЛОВЕЧ:

ИНСП. ЗН /ИЗ/: .................
КРАСИМИР ПАНКОВ

КОМИСАР ..............................
ВЛАДИМИР
/.................................
КАЦАРСКИ
/

махала
Касалин

