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Все още от „Напоителни системи” – Мизия не е отменено непрекъснатото наблюдение и
обход на защитните диги по река Дунав, каза съобщи на заседание на Щаба за
изпълнение на областния план за защита при бедствия Димитър Йоцов, ръководител
на звено Хидро- технически район – Видин, клон Мизия , предаде репортер на Радио
“Фокус”- Видин
. Още миналата година е направено замерване на дунавските диги в област видин и е
установено, че те могат да посрещнат ниво от 10, 50 метра на река Дунав. На
територията на област Видин Хидро-технически район – Видин стопанисва 9
отводнителни полета, които отводняват над 60 000 дка земеделски земи, в които се
включват и 200 км отводнителни канали, Той посочи, че общо с дунавските защитни
диги, както и диги на корекции на реки, се защиват от наводнение 11 населени места и
над 125 000 дка площи. Реално се обслужват 35 км дунавски диги, които директно
предпазват Видин от високите води на Дунав и над 40 км корекционни защитни диги,
които са корекции на 11 вътрешни реки, които също защитават Видин и областта от
наводнения. Звеното стопанисва и 8 язовира. След извършена съвместна проверка с
Басейнова дирекция – Плевен е установено, че дигите са в добро състояние и могат да
изпълняват функциите си. Той посочи, че нивото на река Дунав е започнало да спада –
736 см, но в периодичен режим работят 2 помпени станции, като едната от помепените
станции е в зоната на Дунав мост 2, за да се намали водата в отводнителната канална
мрежа, защото са се забелязали на няколко места водни петна в земеделски земи.
Отводняването в района е основно помпено, за което се поддържат 8 помпени станции
и 2 отводнителни панкта. На отводнителните помпени станции е направена есенната
профилактика, като продължава тяхното поддържане. Единствените съоръжения, за
които не отговаряме на територията на област Видин, са дунавската дига край село
Куделин и защитните диги при град Брегово и пак при село Куделин, обясни Димитър
Йоцов. Той посочи, че предстои пролетното пълноводие, за което от
Хидро-метереологичния район продължават да се готвят. „От 6 години, за които следя
нивото на реката, тя отбелязва едно от най-високото си ниво за този период, като
единствено е по-ниско нивото в сравнение с 2006 година”, допълни Йоцов. Той посочи,

1/2

Продължава обхода по защитните диги на река Дунав
Написано от ivailo
Сряда, 27 Март 2013 16:40

че ситуацията не е обезпокоителна и е добре че хидротехническото-съоръжение
Джердап се подготвят за предстоящото пълноводие на реката.
Радио “Фокус”- Видин
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