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1. Речното легло на река Скът преди град Мизия в местността "Герена" /мостът на път II-15 преди гр. Мизия/ - около 2500 м 

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см, изкореняване и извличане на единични дървета от коритото 

на реката, изгребване на наноси земна маса.   Координати:  начало:  43°39′59.8″N    23°51′38.3″E,   край /бент/:  43°40′26.1″N    23°50′52.9″E 

 

 



стр. 2 

2. Речното легло на река Скът между старата и новата част на село Крушовица – около 1200 м 

Начална точка – мостът между старото и новото с. Крушовица с координати  43°37′09.7″N     23°51′09″E 

Крайна точка – казана в новото с. Крушовица с координати  43°37′34.3″N     23°51′25.1″E 

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката 
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3. Речното легло на р. Скът в участък след с. Галиче в посока с. Липница  (около 1000 м) 

Координати:   начало:  43.566736   23.856286   край:  43.572608   23.856060       (43°34′00.3″N   23°51′23.1″E,  43°34′31.7″N   23°51′06.6″E) 

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката 
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4. Речното легло на р. Скът при моста до с. Комарево  - около 50 м преди моста 

Координати:   43°22′55.8″N    23°52′03.1″E 

Сеч на дървета с диаметър 30 см; изкореняване на ниска дървесна растителност с диаметър до 10 см; изгребване на земна маса – механизирано 
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5. Речното легло на р. Скът при с. Бъркачево  - около 50 м    

Координати:   нач. т.  43°23′58.6″N    23°55′28.4″E        кр. т.  43°24′00.8″N     23°55′31.6″E 

Премахване устои на бивше водохващане; изгребване на земна маса – механизирано; изкореняване на 18 бр. дървета с диаметър 24 см и 1 бр. с диаметър 40 см 
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6. Речното легло на р. Скът при отводнително съоръжение в с. Попица  –  координати на съоръжението   43°26′04.5″N    23°57′46.8″E    

В този участък  от 100 м, при отводнителното съоръжение, реката е силно затлачена и има необходимост от изгребване на наноси от земна маса. 
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7. Речното легло на р. Скът при с. Търнава   /координати при дървените греди:  43°30′20.3″N    23°53′16.1″E/  

Премахване на дървени греди /рязане и изкоп - ръчно/   и  изгребване на тиня – механизирано, в близост до тях. 

 



стр. 8 

8. Речното легло на р. Скът при с. Алтимир – около 350 м   

Координати:    нач. т.  43°32′10.8″N    23°48′22.3″E,    кр. т.  43°32′13.2″N    23°48′14.2″E   /мост/ 

Изкореняване на дървета с диаметър 16 см до 24 см; почистване от натрупани дървета в коритото на реката; изгребване на земна маса – механизирано 
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9. Речното легло на р. Лева на железния мост по път E-79 преди разклона за с. Бели Извор 

Изкореняване на единични дървета (7 бр.) с диаметър 16 - 20 см                       

Координати:     Начало:  43.244453   23.493566          Край:  43.245390   23.493490       (100 м) 
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10.  Ръкав на р. Скът при моста на изхода на село Тишевица в посока гр. Враца – 150 м  (координати  N: 43о15’58.96   E: 23o44’47.77 )   

Изрязване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см.;   Изкореняване на дървета с диаметър 16  до 35 см; 

Изкоп и прехвърляне на тиня до 3 м хоризонтално и 2 м вертикално разстояние. 
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11. Речното легло на р. Скът от вливането на Банешка бара в нея до казана в началото на с. Оходен  – около 600 м  

 Координати:    нач. т.  43°21′29″N    23°43′16.5″E,        кр. т.  43°21′43.3″N    23°43′07.7″E  

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 3 м от двете страни и почистване на паднали дървета в коритото на реката 
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   12. Речното легло на р. Скът след село Оходен: от старата помпена станция до местността с археологически разкопки ,,Валога" – около 1200 м. 

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 2 м от двете страни на реката; 

Изкоп с багер на 3 острова с нанос от земна маса в коритото на реката       Координати:   начало: 43°22′13.3″N    23°43′10.7″E,    край: 43°22′21.6″N    23°43′47″E 
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13.  Речното легло на река Скът в землището на село Горно Пещене в посока гр. Враца – около 700 м 

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката 

Координати:     начало: 43°16′33″N     23°41′56.4″E,     край:  43°16′29.8″N     23°41′31.7″E 
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14. Речното легло на р. Скът при моста на изхода на с. Горно Пещене в посока с. Вировско – около 2000 м 

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 2 м от двете страни на реката, 

Изкореняване на единични дървета в коритото на реката с диаметър 20–25 см.,   изкоп с багер на нанос от земна маса в коритото на реката 

Координати:       начало:  43°16′38.5″N    23°43′04.8″E,       край:  43°17′05.8″N    23°44′26.4″E 
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15. Речното легло на р. Скът при моста на входа на село Мало Пещене  –  50 м 

Изкореняване на единични дървета с диаметър 30 - 35 см           Изкоп с багер на остров с нанос от земна маса под моста 

Координати на моста:     N: 43.3482383     E: 23.7418533             (43°20′54.5″N    23°44′30.6″E) 
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16. Речното легло на река Върбишка бара - мостът преди с. Върбица в посока Вировско  – 1000 м 

Рязане и изкореняване на ниска дървесна и храстовидна растиетлност с диаметър до 10 см по 1 м от двете страни на реката 

Координати:        Нач. т. 43.282886 N    23.839003 E           Кр. т.  43.296478 N      23.831016 E 
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17.  Речното легло на р. Бързина при моста след с. Рогозен /края на 500-метровата зона след яз. Рогозен-1/ в посока с. Бързина - 800 м 

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см по 1 м от двете страни на реката; 

Изкореняване на дървета с диаметър от 20 - 25 см.     Координати:   нач. 43°32′11″N     23°42′39.6″E     /     край 43°32′11.5″N    23°43′16.3″E 
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18. Речното легло на р. Бързина в землището на с. Ботево  /100 м преди  и  100 м след моста преди селото/   

Изрязване и изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10 см 

Координати:    43°34′43.7″N     23°44′44.2″E          

 



стр. 19 

19. Речното легло на р. Бързина след с. Ботево в посока с. Липница – от края на селото до пешеходен мост при бивша воденица  /около 800 м/ 

Сеч на изсъхнали дървета с диаметър от 14 до 26 см по бреговете на реката;  извличане на паднали дървета в коритото на реката 

Координати:      нач. т. /края на селото/  43°34′54.7″N     23°45′18.3″E         кр. т. /пешеходен мост при бивша воденица/  43°34′57.9″N    23°45′41.9″E 
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20. Речното легло на река Огоста при с. Хайредин  /преди ВЕЦ ,,Елена"/  – около 2000 м 

Сеч на изсъхнали дървета в коритото на реката с диаметър от 12 до 38 см 

Координати:     нач. т. 43°35′55.1″N    23°40′20.8″E      кр. т.  43°36′30.1″N    23°40′53.9″E   /500 м преди ВЕЦ ,,Елена”/ 

 


