
№ по 

ред
Име на язовира 

Класифициране 

по степен на 

потенциална 

опасност

Землище Община ПИ № Собственост
Документ за 

собственост
Ползвател

Оператор на 

язовирна стена
Обем  -  м3

Залята площ 

- дка

Тип на 

стената

Преливник - 

тип

Година на 

влизане в 

експлоатация

Застрашени населени 

места, земеделски земи 

и тех. инфраструктура

Дата на 

проверка от 

МК по чл. 

138а, ал. 3 от 

ЗВ

Заключение и оценка на 

техническото състояние и 

сигутността на язовирната стена 

дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Язовир "Александър 

Стамболийски" 

първа висока 

степен

с. Горско 

Калугерово
Сухиндол

държавна 

собственост

НЕК ЕАД   Предприятие 

"Язовири и каскади"
"НЕК" ЕАД 205 600 000

11 440                  

(10 982)

каменна, 

зидана, с два 

стоманобетонн

и екрана

бетонов 1954

с. Горско Косово, пътна 

инфраструктура и 

населени места по 

поречието на р. Росица

20.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

2 Язовир "Йовковци"
първа висока 

степен

с. Яковци,                          

с. Шилковци
Елена

държавна 

собственост
"ВиК Йовковци" ООД

"ВиК Йовковци" 

ООД
92 180 000 5 745

каменно-

насипна
бетонов 1968-1981

пътна мрежа и населени 

места по поречието на р. 

Веселина

21.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

3 Язовир "Беляковец"
първа висока 

степен
с. Беляковец 

Велико 

Търново

част от 

03798.89.105

държавна 

собственост
НВУ "Васил Левски" няма 28 000 15,000 земнонасипна скален 1972 с. Самоводене 18.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

4 Язовир "Паисий-2"
първа висока 

степен
с. Паисий

Горна 

Оряховица

55196.76.39, 

55196.68.40, 

55196.68.41

"Напоителни 

системи" ЕАД

н.акт № 181/ 

13.12.18 г., т. ІІ, 

рег. № 5705, д.№ 

341/2018 г.

"Тера България 

Инвестмънт" ООД

"Напоителни 

системи" ЕАД, 

клон Среден 

Дунав

950 000
170                      

(157,618)
земнонасипна бетонов 1965

язовирът е трети от 

каскада от три язовира, 

местен път и с. Паисий

8.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

5 Язовир "Карайсен"
първа висока 

степен
с. Карайсен Павликени

36289.49.302, 

36289.41.314

"Напоителни 

системи" ЕАД

АДС(ч) № 616/ 

13.10.1997 г.
"ДИТЕКС - ДА" ЕООД

"Напоителни 

системи" ЕАД, 

клон Среден 

Дунав

10 250 000
1 670                      

(1 895,812)
земнонасипна няма 1971

язовирът се пълни чрез 

канал от яз. "Ал. 

Стамболийски"

24.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

6 Язовир "Негованка"
първа висока 

степен
с. Михалци Павликени 48550.418.478

"Напоителни 

системи" ЕАД

АДС(ч) № 614/ 

13.10.1997 г.
"ДИТЕКС - ДА" ЕООД

"Напоителни 

системи" ЕАД, 

клон Среден 

Дунав

2 800 000
340                      

(212,651)
земнонасипна бетонов 1963

път ІІІ-342, нас. места и 

земеделски земи по 

поречието на р. 

Негованка

24.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

7 Язовир "Овча могила"
първа висока 

степен
с. Овча могила Свищов

53196.11.6, 

53196.11.4

"Напоителни 

системи" ЕАД

АДС(ч) № 615/ 

13.10.1997 г.
няма

"Напоителни 

системи" ЕАД
827 500 396,714 земнонасипна земен 1956 с. Драгомирово 24.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

8 Язовир "Пендикуряк"
първа висока 

степен
гр. Свищов Свищов 

държавна 

собственост
Няма оператор

9
Язовир "Разсадника"                            

("Джулюница")

първа висока 

степен
с. Козаревец Лясковец 37664.151.3

държавна 

собственост

АДС № 4180/ 

05.11.2012 г.

"Северноцентрално 

държавно предприятие" 

ДП гр. Габрово, ТП 

Държавно горско 

стопанство "Горна 

Оряховица"

Сдружение 

"Земеделие и 

гори"

387 000 55,329 земнонасипна земен 

път І-4, ж.п. линия 

София-Варна и местен 

път

4.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

10 Язовир „Мотела” 
първа висока 

степен
Велико Търново

Велико 

Търново

10447.30.23                

10447.30.22

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5721/ 

21.08.2013 г. 

"Света гора - В. 

Търново" ООД
"РОСА"ООД 150 000 38,581 земнонасипна бетонов 1957

жп гара Велико Търново, 

път I-4 и местен път
17.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

11 Язовир„Вятъра“
първа висока 

степен
Присово

Велико 

Търново

58459.18.6                                

част от 

58459.10.22

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6591/ 

24.08.2018 г.
няма "РОСА"ООД 250 000 63,530 земнонасипна бетонов

Промишлена зона 

"Дълга лъка", път I-5, 

път ІІІ-5302 и жп линия 

Горна Оряховица - Стара 

Загора, магистрален 

водопровод язовир 

"Йовковци" - Велико 

Търново 

16.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

12 Язовир  „Баханица”
първа висока 

степен
Балван

Велико 

Търново

02364.95.487 

02364.95.486 

02364.95.485

публична 

общинска 

собственост

АПОС №6580/ 

21.08.2018 г. 

АПОС №6628/ 

23.10.2018 г.

"Екрос - Г" ЕООД "РОСА"ООД 100 000 29,026 земнонасипна бетонов 1957
с. Балван, път I-4, 

земеделски земи
16.9.2020

Неизправно - частично 

работоспособно

13 Язовир "Абила"
първа висока 

степен
Балван

Велико 

Търново

02364.48.44 

02364.49.153 

02364.44.155

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6581/ 

22.08.2018 г. 

АПОС № 6614/ 

25.09.2018 г.

няма "РОСА"ООД 1 200 000 82,105 земнонасипна земен 1961
път ІІІ-303, земеделски 

земи
16.9.2020 Неизправно - неработоспособно

14 Язовир "Зълковци" трета ниска  степен Балван
Велико 

Търново
02364.253.893

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6582/ 

22.08.2018 г.
"Братекс" ООД 5,589

земнонасипна 

дига
16.9.2020

Водният обект не отговаря на 

легалното определение за язовир, 

съгласно §1, ал. 1, т. 94 от ДР на 

Закона за водите 

15 Язовир "Тъмни лък"
първа висока 

степен

гр. Дебелец,            

гр. Килифарево

Велико 

Търново

 гр. Дебелец 

20242.112.539 

20242.111.532 

20242.106.536 

20242.139.722   

гр. Килифарево 

36837.14.124 част 

от 18.1

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 866/ 

29.03.2001 г.
няма "РОСА"ООД 300 000

103,021 

(110,052)

земнонасипни- 

северна и 

източна

земен 1958
път І-5 и земеделски 

земи
15.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

16 Язовир "ПИ 618" 
първа висока 

степен
Дебелец

Велико 

Търново

20242.128.618 

20242.128.619

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 2611/ 

23.05.2005 г.
няма 1,009 земнонасипна път І-5 15.9.2020

Водният обект не отговаря на 

легалното определение за язовир, 

съгласно §1, ал. 1, т. 94 от ДР на 

Закона за водите 



17
Язовир "Долните 

лозя"

първа висока 

степен
Емен

Велико 

Търново

27423.31.39 

27423.30.40

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6585/ 

23.08.2018 г.
няма "РОСА"ООД 36 000 5,663 земнонасипна

тръбен - 2 бр. 

Ф 1000
с. Емен 16.9.2020 Неизправно - неработоспособно

18
Водоем м. "Сют бунар 

ПИ328"
не е класифициран Емен

Велико 

Търново

27423.50.328 

27423.50.329

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6583/ 

23.08.2018 г.
няма 1,681

не е 

проверяван

19
Водоем м. "Сют бунар 

ПИ482"
не е класифициран Емен

Велико 

Търново

27423.50.482 

27423.50.481

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6584/ 

23.08.2018 г.
няма 0,941

не е 

проверяван

20 Язовир "Глухчевото"
втора значителна 

степен
Къпиново

Велико 

Търново

36107.174.25 

36107.174.26 

36107.172.30

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6587/ 

23.08.2018 г.

"Скорпион 

инвестстрой" ЕООД
"РОСА"ООД 416 000 56,198 земнонасипна земен 1961

път ІІІ-5302 и 

земеделски земи
15.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

21 Язовир "Биволарка" трета ниска  степен Къпиново
Велико 

Търново
36107.172.23

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6586/ 

23.08.2018 г.
няма 6,222 земнонасипна земен земеделски земи 12.12.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

22 Язовир "Даровец"
първа висока 

степен
Килифарево

Велико 

Търново

36837.75.35 

36837.75.34

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6601/ 

28.08.2018 г.

"Виктор Йорданов 

2008" ЕООД
"РОСА"ООД 300 000 55,449 земнонасипна

бетонови 

стени и реден 

камък

път ІІ-55, земеделски 

земи
16.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

23
Язовир  "Беглишки 

харман"
трета ниска  степен Килифарево

Велико 

Търново
36837.96.316

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6602/ 

28.08.2018 г.
няма 2,128

земнонасипна- 

скъсана
няма 15.9.2020

Водният обект не отговаря на 

легалното определение за язовир, 

съгласно §1, ал. 1, т. 94 от ДР на 

Закона за водите 

24
Язовир „Леденик“ 

("Бинев дол")

първа висока 

степен
Леденик

Велико 

Търново

43253.92.40 

43253.92.39 

43253.48.52

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6588/ 

23.08.2018 г.
няма "РОСА"ООД 253 000 15,788 земнонасипна бетонов 1959

местен път Шемшево - 

Пушево, земеделски 

земи

16.9.2020 Неизправно - неработоспособно

25 Язовир „Бабазана“
втора значителна 

степен
Миндя

Велико 

Търново

48278.201.401 

48278.83.402

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6530/ 

22.05.2018 г. 

АПОС № 6531/ 

22.05.2018 г.

"Аква ЕНЖ" ЕООД "РОСА"ООД 264 000 56,286 земнонасипна бетонов 1957
път ІІІ-5302 и 

земеделски земи
15.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

26 Язовир„Блатци“
първа висока 

степен
Никюп

Велико 

Търново

51740.108.19 

51740.108.18

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6600/ 

28.08.2018 г.
"Аква 47" ЕООД "РОСА"ООД 88,741 земнонасипна

тръбен              

Ф 1200
1961 земеделски земи 17.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

27 Язовир „Вареника“ трета ниска  степен Ново село
Велико 

Търново

52177.121.658 

52177.121.659

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6594/ 

28.08.2018 г.
"Бързава" ООД "РОСА"ООД 128 000 53,587 земнонасипна земен 1957

в язовир „Вареника“ се 

вливат водите на 

няколко язовира на 

територията на област 

Габрово

4.9.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

28 Язовир „Акердере“ трета ниска  степен Ново село
Велико 

Търново

52177.202.528 

52177.202.527

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6595/ 

28.08.2018 г.
няма "РОСА"ООД 125 000 14,156 земнонасипна бетонов 1961 земеделски земи 4.9.2019 Неизправно - неработоспособно

29 Язовир „Балъкалтъ“ трета ниска  степен Ново село
Велико 

Търново

52177.35.17 

52177.35.18

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6596/ 

28.08.2018 г.
няма "РОСА"ООД 3,484

земнонасипна- 

прокопана
земен  земеделски земи 12.12.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

30 Язовир „Плаково“
втора значителна 

степен
Плаково

Велико 

Търново

56602.239.72 

56602.243.73 

56602.243.77

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6599/ 

28.08.2018 г.
"Стормфиш" ЕООД

"Стормфиш" 

ЕООД
690 000 146,833 земнонасипна

земен с 

бетонов ръб
1959

път ІІІ-551, земеделски 

земи, дерето след яз. 

стена се влива в яз. 

Хмела

17.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

31 Водоем "ПИ 485" не е класифициран Присово
Велико 

Търново
58459.68.37

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6592/ 

24.08.2018 г.
няма 3,283

не е 

проверяван

32 Язовир „Шабарка“ трета ниска  степен Пчелище
Велико 

Търново

58918.145.139 

58918.145.140 

58918.145.137

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6598/ 

28.08.2018 г.

"3 Дабъл ю груп" 

ЕООД
"РОСА"ООД 86 000 38,540 земнонасипна земен 1960 земеделски земи 5.9.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

33 Язовир „Русаля“
първа висока 

степен
Русаля

Велико 

Търново

63416.19.33 

63416.19.34

частна 

собственост на 

"НОДЕКС" 

ЕООД

НА № 

1165/23.11.2007 г., 

том VI, рег. № 

9725, д. № 

1136/2007 г.

няма
"НОДЕКС" 

ЕООД
121 000 36,910 земнонасипна земен 1980

местен път Русаля - 

Лесичери и земеделски 

земи

18.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

34 Язовир „Ливадето“ трета ниска  степен Церова кория
Велико 

Търново

78428.130.6 

78428.130.7

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6597/ 

28.08.2018 г.

ЕТ "Дервишев-Марин 

Лазаров"
"РОСА"ООД 255 000 139,459 земнонасипна земен 1954 земеделски земи 5.9.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

35
Водоем „Руневско 

дере“
не е класифициран Ялово

Велико 

Търново
87360.13.19

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 6590/ 

24.08.2018 г.
няма "РОСА"ООД 5,335

земнонасипна- 

прорязана

земен - 

възстановен 

профил на 

дерето

12.12.2019

Водният обект не отговаря на 

легалното определение за язовир, 

съгласно §1, ал. 1, т. 94 от ДР на 

Закона за водите 

36 Язовир „Хмела“
първа висока 

степен
Присово

Велико 

Търново

58459.170.114 

58459.100.8

частна 

собственост на 

"ЕС ЕНД АР 

БУЛГЕРИА" 

ООД И "ВТ 

ИНВЕСТ 

МЪНТ" ООД

НА № 

1694/13.10.2006 г., 

том IХ, рег. № 

9782, дело 

732/2006 г.

няма
"КРЕМТО" 

ЕООД
690 000 157,309 земнонасипна

основен - 

земен авариен 

- с бетонов 

ръб-разрушен

1958

Присовски манастир, 

път III - 551, земеделски 

земи

18.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика



37 Язовир "Бахчите" трета ниска  степен с. Крушето
Горна 

Оряховица

40172.540.284, 

40172.540.282, 

40172.530.260 

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5187/ 

03.09.2018 г.
няма

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
35 000 15,561 земнонасипна земен земеделски земи 31.5.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

38 Язовир „Кошарите“ трета ниска  степен
гр. Долна 

Оряховица

Горна 

Оряховица
22232.47.42

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5181/ 

03.08.2018 г.

ЛРД "Сидер Войвода", 

гр. Горна Оряховица

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
75 000 25,185 земнонасипна земен 1960 земеделски земи 30.5.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

39
Язовир „Вальово 

кладенче“
трета ниска  степен

гр. Долна 

Оряховица

Горна 

Оряховица

22232.147.11, 

22232.145.13

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5174/ 

03.08.2018 г.
"Видеосат КД" ЕООД

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
61 900 38,724 земнонасипна земен

земеделски земи, дерето 

след яз. стена се влива в 

яз. "Кабаалма"

30.5.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

40
Язовир 

„Конски дол“
трета ниска  степен

гр. Долна 

Оряховица

Горна 

Оряховица
22232.42.29

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5180/ 

03.08.2018 г.
"Видеосат КД" ЕООД

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
166 000 36,431 земнонасипна земен 1960 земеделски земи 30.5.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

41 Язовир „Кабаалма“
втора значителна 

степен
с. Драганово

Горна 

Оряховица

23100.185.490, 

23100.185.785, 

част от 

23100.185.589

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5192/ 

13.09.2018 г.

"Спасов Фреш - Фиш" 

ЕООД

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
300 000 157,015 земнонасипна земен 1960

път ІІІ-5003 и 

земеделски земи 
9.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

42 Язовир „Кортин“ трета ниска  степен с. Драганово
Горна 

Оряховица

23100.41.38, 

23100.41.639

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5193/ 

13.09.2018 г.

"Тера България 

инвестмънт" ЕООД

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
95 900 59,947 земнонасипна земен 1960 земеделски земи 31.5.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

43
Язовир 

„Морва чешма“

втора значителна 

степен

с. Горски Горен 

Тръмбеш

Горна 

Оряховица
17107.11.75

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5539/ 

13.12.2018 г.
ЕТ "Величко Адамов"            

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
20 000 8,252 земнонасипна земен 1950

път ІІІ-4073, земеделски 

земи, водите от язовира 

се вливат в язовир 

"Боаза", общ. Стражица

9.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

44 Язовир „Куза“
втора значителна 

степен

с. Горски Горен 

Тръмбеш

Горна 

Оряховица

17107.37.56, 

17107.35.48, 

17107.35.414

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5184/ 

03.08.2018 г.
Петър Георгиев Панов

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
45 000 16,837 земнонасипна земен

път ІІІ-4073, земеделски 

земи, водите от язовира 

се вливат в язовир 

"Боаза", общ. Стражица

9.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

45
Язовир 

„Сушишки баир“

втора значителна 

степен

с. Горски Горен 

Тръмбеш

Горна 

Оряховица

17107.63.35, 

17107.36.24

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5183/ 

03.08.2018 г.
"ЛЕЙК 2017" ЕООД

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
116 000 41,837 земнонасипна земен

път ІІІ-4073, земеделски 

земи, водите от язовира 

се вливат в язовир 

"Боаза", общ. Стражица

9.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

46 Язовир „Чиликлик“ трета ниска  степен с. Стрелец
Горна 

Оряховица
69780.43.201

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5189/ 

13.09.2018 г.
няма

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
1,851 земнонасипна земен 10.12.2019

Водният обект не отговаря на 

легалното определение за язовир, 

съгласно §1, ал. 1, т. 94 от ДР на 

Закона за водите 

47

Язовир 

„Дядо Русева 

градина“

трета ниска  степен с. Стрелец
Горна 

Оряховица

69780.38.245, 

69780.38.310

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5186/ 

03.08.2018 г.
няма

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
5,929 земнонасипна земен 10.12.2019

Водният обект не отговаря на 

легалното определение за язовир, 

съгласно §1, ал. 1, т. 94 от ДР на 

Закона за водите 

48 Язовир „Коджлекин“ трета ниска  степен с. Стрелец
Горна 

Оряховица
69780.95.147

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5185/ 

03.08.2018 г.
няма

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
30 000 4,433 земнонасипна земен

язовирът е втори от 

каскада от три язовира

не е 

проверяван

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

49 Язовир „Кус кору“ трета ниска  степен с. Върбица
Горна 

Оряховица
12735.68.62

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5182/ 

03.08.2018 г.
няма

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
30 000 11,355 земнонасипна земен земеделски земи 4.6.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

50 Язовир "Чуката - 1" трета ниска  степен с. Върбица
Горна 

Оряховица

12735.69.51, част 

от 12735.69.38

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5190/ 

13.09.2018 г.
няма

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
4,922 земнонасипна земен земеделски земи 4.6.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

51 Язовир "Чуката - 2" трета ниска  степен с. Върбица
Горна 

Оряховица

12735.69.52, част 

от 12735.69.38

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5191/ 

13.09.2018 г.
няма

"ВЕДИПЕМА" 

ЕООД
10,580 земнонасипна земен земеделски земи 4.6.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

52 Язовир „Ерен бунар“
първа висока 

степен
с. Стрелец

Горна 

Оряховица

69780.16.34, 

69780.16.309, 

част от 

69780.95.108, 

част от 

69780.95.117

СН „Воден 

свят-2“,        с. 

Паисий

Заповед № 

2160/03.10.2002 г. 

на Община Горна 

Оряховица

няма
"КРЕМТО" 

ЕООД
400 000 95,518 земнонасипна земен 1963 г.

язовирът е първи от 

каскада от три язовира, 

местен път и с. Паисий

8.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

53
Язовир „Ченгине 

бунар“

първа висока 

степен
с. Стрелец

Горна 

Оряховица

69780.29.33, 

69780.29.16, 

69780.29.98

СН „Воден 

свят-2“,        с. 

Паисий

Заповед № 

2161/03.10.2002 г. 

на Община Горна 

Оряховица

няма
"КРЕМТО" 

ЕООД
800 000 106,770 земнонасипна земен 1961 г.

с. Паисий, зона за 

питейно-битово 

водоснабдяване, 

земеделски земи 

8.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност



54 Язовир „Баш бунар“
първа висока 

степен
с. Паисий

Горна 

Оряховица

55196.52.153, 

55196.53.152, 

55196.52.151

СН „Воден 

свят-2“,        с. 

Паисий

Заповед № 

2159/03.10.2002 г. 

на Община Горна 

Оряховица

няма
"КРЕМТО" 

ЕООД
140 000 31,934 земнонасипна земен 1958 г.

с. Паисий, зона за 

питейно-битово 

водоснабдяване, 

земеделски земи 

8.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

55 Язовир „Белянката“
първа висока 

степен

гр. Горна 

Оряховица

Горна 

Оряховица

16359.46.222, 

16359.14.214, 

16359.14.215

ЛРД "Сидер 

Войвода", гр. 

Горна 

Оряховица

нот. акт № 

1256/17.05.1999 г., 

т. VІІ, рег. № 3469, 

д. № 1426/1999 г. 

няма
"КРЕМТО" 

ЕООД
40 000 18,668 земнонасипна земен

гр. Горна Оряховица, 

път ІІІ-514
10.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

56 Язовир "Червенковци" трета ниска  степен с. Блъсковци  Елена 04460.86.360

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 169/ 

06.05.1998 г.

"Транслайн и Ко" 

ЕООД

"Транслайн и Ко" 

ЕООД
150 000 12,606 земнонасипна земен 1959 земеделски земи 8.5.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

57
Язовир                                                   

"Опитно поле"

първа висока 

степен
гр. Елена  Елена

27190.147.66, 

27190.147.62

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 176/ 

06.05.1998 г.

"Костадинов - 1976" 

ЕООД

"Костадинов - 

1976" ЕООД
58 000 9,810 земнонасипна бетонов 1957

път ІІІ-662 и местен път 

VTR 1079
23.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

58 Язовир „Крумчевци“ трета ниска  степен с. Константин  Елена
38337.140.909, 

38337.139.910

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 170/ 

06.05.1998 г.
няма

Мирослав Илиев 

Банков
30 000 5,400 земнонасипна земен  1960 земеделски земи 4.12.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

59 Язовир „Батаклика“ трета ниска  степен с. Константин  Елена
38337.160.632 

38337.160.633

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 171/ 

06.05.1998 г.
няма

Мирослав Илиев 

Банков
50 000 24,695 земнонасипна бетонов  1960 земеделски земи 4.12.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

60 Язовир „Константин“
първа висока 

степен
с. Константин  Елена

38337.102.428, 

38337.102.429

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 172/ 

06.05.1998 г.
няма

Мирослав Илиев 

Банков
80 000 23,589 земнонасипна бетонов  1962

път ІІ-53, стопански 

сгради и къщи в с. 

Константин

22.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

61 Язовир „Палици“
първа висока 

степен
с. Палици  Елена

55261.54.326, 

55261.54.27, 

55261.54.1003, 

55261.54.1002

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 173/ 

06.05.1998 г.

"Ди Джи Трейд 93" 

ЕООД

"Ди Джи Трейд 

93" ЕООД
272 000 52,296 земнонасипна бетонов  1960

с. Палици и местен път 

VTR 1075
22.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

62 Язовир „Руховци“
първа висока 

степен
с. Руховци  Елена

63495.25.379 част 

от 63495.25.118

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 174/ 

06.05.1998 г.
няма

Мирослав Илиев 

Банков
 23,241 земнонасипна земен  1960 с. Марян 23.7.2020 Неизправно - неработоспособно

63 Язовир „Беброво“
първа висока 

степен
с. Беброво  Елена

03054.314.617, 

03054.175.716, 

03054.175.1, 

03054.175.705

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 174/ 

06.05.1998 г.

"ЕКО АКВА ВТ" 

ЕООД

"ЕКО АКВА ВТ" 

ЕООД
622 000 100,111 земнонасипна земен  1960

участък от път II-53 

Елена - Сливен 
22.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

64 Язовир „Кандиловец“
първа висока 

степен
Златарица Златарица 30962.711.1 

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 818/     

08.07.2019 г.

"Ники-Николов 94-

ВТ" ЕООД 

"КРЕМТО" 

ЕООД
382 000 94,941 земнонасипна земен  1961

 гр. Златарица, път III-

4004, ел. подстанция
25.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

65 Язовир „Влашки дол“ трета ниска  степен Златарица Златарица 30962.702.1

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 824/     

30.07.2019 г.
"Посейдон 73" ООД

"КРЕМТО" 

ЕООД
127 000 93,151 земнонасипна земен  1967 земеделски земи

не е 

проверяван

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

66
Водоем 

„Бакъджиевото“
не е класифициран Златарица Златарица 30962.708.1

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 246/     

16.09.2005 г.
няма Няма оператор 7,770

67 Язовир „Рибарника“ не е класифициран с. Росно Златарица 63118.33.8

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 824/     

29.08.2019 г.
няма

"КРЕМТО" 

ЕООД
36,988 земнонасипна няма 1957

68
Язовир „Мандра 

махала“

втора значителна 

степен
с. Росно Златарица 63118.73.2

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 820/     

08.07.2019 г.
няма

"КРЕМТО" 

ЕООД
3,575 земнонасипна земен 

местен път, земеделски 

земи и гори
25.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

69 Язовир „Таралъка“
втора значителна 

степен
с. Росно Златарица 63118.38.64

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 819/     

08.07.2019 г.

Ервин Юлиянов 

Малаков

"КРЕМТО" 

ЕООД
108 000 10,011 земнонасипна

бетонова 

тръба Ф800

местен път, земеделски 

земи и гори
25.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

70 Язовир „Родина - 1“ трета ниска  степен с. Родина Златарица  62877.10.201

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 797/     

28.12.2017 г. 

Николай Георгиев 

Паунов

"КРЕМТО" 

ЕООД
63 000 19,758 земнонасипна земен 1969 земеделски земи 11.6.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

71 Язовир „Родина - 2“ трета ниска  степен с. Родина Златарица 62877.20.118

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 821/     

08.07.2019 г.
"Агрокрафт" ЕООД

"КРЕМТО" 

ЕООД
59 000 22,500 земнонасипна земен 1969 земеделски земи 13.6.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

72
Язовир "Горско Ново 

село"
трета ниска  степен

с. Горско Ново 

село
Златарица

17213.102.37, 

17213.102.36

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 2/     

15.11.1993 г.

"Алдострой 

Интернешънъл" ЕООД

"КРЕМТО" 

ЕООД
250 000 50,000 земнонасипна земен 1960 земеделски земи 13.6.2019

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

73
Язовир „Върбанова 

чешма“
трета ниска  степен Лясковец Лясковец 44793.100.484

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 564/   

07.08.2018 г.
няма няма 39,537 земен  4.9.2020

Водният обект не отговаря на 

легалното определение за язовир, 

съгласно §1, ал. 1, т. 94 от ДР на 

Закона за водите 

74
Язовир „Джамова 

чешма“
трета ниска  степен Лясковец Лясковец

44793.100.49, 

44793.100.48, 

44793.152.34

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 563/   

07.08.2018 г.
"Ивакод" ЕООД "РОСА"ООД 25 000 27,730 земнонасипна земен  1959 демеделски земи 17.5.2019

Неизправно - частично 

работоспособно



75
Язовир „Костимял-1“ 

(горен)

първа висока 

степен
Лясковец Лясковец

44793.275.690,       

част от 

44793.275.192

публична 

общинска 

собственост

                                             

АПОС № 560/   

07.08.2018 г. ЕТ "Лъки - Христо 

Христов"
"РОСА"ООД 120 000 34,098 земнонасипна земен  1958 г.

Дерето след язовирната 

стена се влива в язовир 

"Костимял-2". Първи от 

три поредни язовира

3.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

76
Язовир „Костимял-2“ 

(долен)

първа висока 

степен
Лясковец Лясковец

44793.274.691, 

44793.136.2

публична 

общинска 

собственост

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

АПОС № 561/   

07.08.2018 г. ЕТ "Станислав 

Стойнов"
"РОСА"ООД 120 000 22,368 земнонасипна земен  1963 г.

път II-53 - Горна 

Оряховица - Елена, 

дерето след язовирната 

стена се влива в язовир 

"Пехчана", с. Добри дял

3.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

77 Язовир „Балтей“ трета ниска  степен Лясковец Лясковец 44793.21.20

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 571/   

07.08.2018 г.
няма няма 27,082 4.9.2020

Водният обект не отговаря на 

легалното определение за язовир, 

съгласно §1, ал. 1, т. 94 от ДР на 

Закона за водите 

78 Язовир „Сухия дол“ трета ниска  степен Лясковец Лясковец 44793.169.14

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 567/   

07.08.2018 г.
няма "РОСА"ООД 30 000 15,028 земнонасипна тръбен 9.12.2019 Неизправно - неработоспособно

79
Язовир „Честово - 

горен“   

първа висока 

степен
Лясковец Лясковец

част от 

44793.48.35

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 572/   

07.08.2018 г.

ЕТ "БЕЛИНДА - Белян 

Илиев"

ЕТ "БЕЛИНДА - 

Белян Илиев"
4 000

7.299 /заедно 

с яз. "Честово-

горен"/

земнонасипна
тръбен Ф200 и 

Ф300 
1959

път ІІІ-514,язовирната 

стена граничи с 

опашката на язовир 

"Честово - долен"

3.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

80
Язовир „Честово - 

долен“   

първа висока 

степен
Лясковец Лясковец

част от 

44793.48.35

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 572/   

07.08.2018 г.

ЕТ "БЕЛИНДА - Белян 

Илиев"

ЕТ "БЕЛИНДА - 

Белян Илиев"
7 000

7.299 /заедно 

с яз. "Честово-

горен"/

земнонасипна тръбен Ф400 1959
път ІІІ-514, земеделски 

земи
3.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

81
Язовир „Мерата“(по 

АОС - "Пометка")
трета ниска  степен с. Добри дял Лясковец 21453.160.223

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 570/   

07.08.2018 г.
няма няма 1,310 земнонасипна 4.9.2020

Водният обект не съществува на 

място 

82

Язовир 

„Могилата“(по АОС- 

"Дерменкара")

трета ниска  степен с. Добри дял Лясковец

21453.193.421 

част от 

21453.193.312

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 568/   

07.08.2018 г.
няма няма 14,468

земнонасипна- 

прокопана
земен земеделски земи 9.12.2019 Неизправно - неработоспособно

83

Язовир 

„Циганката“(по АОС- 

"Мерата")

трета ниска  степен с. Добри дял Лясковец 21453.9.149

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 569/   

07.08.2018 г.
няма няма 15,556

земнонасипна- 

скъсана
земеделски земи

не е 

проверяван
Неизправно - неработоспособно

84 Язовир „Пехчана“
първа висока 

степен

гр. Лясковец,      с. 

Добри дял
Лясковец

44793.312.312, 

21453.179.422, 

21453.179.328, 

21453.177.323

публична 

общинска 

собственост

                                                                       

АПОС № 562/   

07.08.2018 г.
няма "РОСА"ООД 2 200 000 428,072 земнонасипна бетонов 1965 г.

път I-4 и местен път за с. 

Добри дял, с. Козаревец, 

земеделски земи, в 

язовира се вливат водите 

на 5 язовира

3.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

85 Язовир „Черни мост“
първа висока 

степен

с. Мерданя,       с. 

Драгижево
Лясковец

47826.104.391, 

23217.225.630

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 559/   

07.08.2018 г.

ЕТ "Додуров-Цани 

Додуров"
"РОСА"ООД 1 200 000 281,696 земнонасипна земен  1959 г.

път II-53 - Горна 

Оряховица - Елена, 

земеделски земи, дерето 

след яз. Стена се влива в 

яз. "Пехчана"

3.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

86 Язовир  „Слона“ трета ниска  степен с. Драгижево Лясковец 23217.218.2

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 566/   

07.08.2018 г.
няма няма 8,274

земнонасипна- 

прокопана
земен  

земеделски земи, дерето 

след яз. стена се влива в 

яз. "Черни мост" 

9.12.2019 Неизправно - неработоспособно

87 Язовир „Петков дол“ трета ниска  степен с. Драгижево Лясковец 23217.177.548

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 565/   

07.08.2018 г.
няма "РОСА"ООД 100 000 48,548 земнонасипна

земен - 

удълбочен 
1961 г.

земеделски земи, дерето 

след яз. стена се влива в 

яз. "Черни мост"

9.12.2019 Неизправно - неработоспособно

88
Язовир „Паскалевец“ 

/Горния Капчук/

втора значителна 

степен
с. Паскалевец Павликени

55508.53.24 

55508.53.26

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5281/ 

10.08.2018 г.; 

АПОС № 5282/ 

10.08.2018 г.

няма "РОСА"ООД 4 000 26,555 земнонасипна
земен - 

удълбочен

местен път VTR 2209 

Паскалевец - Горна 

Липница и земеделски 

земи. Дерето след 

язовира се влива в 

язовир "Капчика".

23.9.2020 Неизправно - неработоспособно

89

Язовир „Дичинска 

нива“ - Язовир 

"Мешелика"

втора значителна 

степен

с. Паскалевец      

с. Дичин

         

Павликени 

Велико 

Търново

с. Паскалевец   

55508.124.215 

55508.124.216; с. 

Дичин              

21244.120.134 

21244.120.135

публична 

общинска 

собственост

За Община 

Павликени        

АПОС №5279/ 

10.08.2018 г.; 

АПОС №5280/ 

10.08.2018 г.;        

За Община Велико 

Търново        

АПОС №6589/ 

23.08.2018 г.; 

АПОС №6835/ 

24.06.2019 г.

Язовирът е съсобствен 

между Община 

Павликени и Община 

Велико Търново

"РОСА"ООД 160 000

70,000 

(62,804 = 

32,995 + 

29,809)

земнонасипна земен 1960

местен път - Павликени - 

Паскалевец  и 

земеделски земи. Дерето 

след язовира се влива в 

язовир "Капчика".

23.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

90
Язовир 

„Смрадликата“
трета ниска  степен с. Долна Липница Павликени

22160.127.17  

22160.127.14

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5280/ 

10.08.2018 г.; няма
няма "РОСА"ООД 60 000 46,601 земнонасипна земен земеделски земи 2.7.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност



91
Язовир „Дъскот“ 

(Лозенски мост)
трета ниска  степен с. Дъскот Павликени 24685.95.16

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5381/ 

22.10.2018 г.

"АГРОПО 2003" 

ЕООД

"КРЕМТО" 

ЕООД
40 000 19,870 земнонасипна земен земеделски земи 2.7.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

92 Язовир "Сух бунар" трета ниска  степен с. Дъскот Павликени

24685.84.151 

24685.84.153 

24685.78.149

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5240/ 

15.06.2018 г.; 

АПОС № 5239/ 

15.06.2018 г.; няма

"АКВАПРИОРИ" 

ЕООД
"РОСА"ООД 46 000 23,528 земнонасипна земен земеделски земи 2.7.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

93 Язовир „Капчика”
втора значителна 

степен
с. Долна Липница Павликени

22160.137.339 

22160.152.42

СН „Наша цел- 

2003”,                                                                      

с. Долна 

Липница     

Заповед                             

№ РД-02-11-371/ 

14.03.2005 г. на 

МЗХ

няма
"КРЕМТО" 

ЕООД
1 720 000 177,007 земнонасипна земен

път ІІІ-504 и земеделски 

земи
23.9.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

94 Язовир „Павел-1“
втора значителна 

степен
с. Павел

Полски 

Тръмбеш

55018.43.3  

55018.160.16

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 3777/ 

13.05.2019 г.; 

АПОС № 3776/ 

13.05.2019 г.

няма
"КРЕМТО" 

ЕООД
150 000 69,028 земнонасипна

земен, 

удълбочен
1957

път III-407, земеделски 

земи
29.9.2020

Неизправно - частично 

работоспособно

95  Язовир „Павел-2“
първа висока 

степен
с. Павел

Полски 

Тръмбеш

55018.119.34  

55018.120.26

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 3774/ 

13.05.2019 г.; 

АПОС № 3775/ 

13.05.2019 г.

"Ерато - Агро" ООД
"КРЕМТО" 

ЕООД
1 040 000 240,814 земнонасипна бетонов 1961

с. Павел, път III-407 

Стражица - Свищов, 

земеделски земи

30.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

96 Язовир „Гората“ трета ниска  степен с. Обединение
Полски 

Тръмбеш
53014.300.427

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 3778/ 

11.06.2019 г. 
"Теди-Цвет" ЕООД

"КРЕМТО" 

ЕООД
249 000 44,979 земнонасипна земен 1959 земеделски земи 15.7.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

97
Язовир

 „Полски Сеновец“
трета ниска  степен

с. Полски 

Сеновец

Полски 

Тръмбеш

ПИ № 000239 ПИ 

№ 000240

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 64/  

04.11.1998 г.
няма

"КРЕМТО" 

ЕООД
12 000 13,575 земнонасипна земен 1960 земеделски земи 16.7.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

98 Язовир „Иванча“
първа висока 

степен
с. Иванча

Полски 

Тръмбеш
ПИ № 000178

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 54/  

01.04.1998 г.
няма

"КРЕМТО" 

ЕООД
162 000 39,355 земнонасипна земен 1959

зона за питейно-битово 

водоснабдяване, 

земеделски земи

30.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

99
Язовир "Вързулица 2" 

(долен)

първа висока 

степен
с. Вързулица

Полски 

Тръмбеш

12869.31.62 

12869.31.108

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 3783/ 

11.06.2019 г.;  

АПОС № 3736/ 

15.01.2019 г.

ЕТ "Ерато-Светла 

Николова"

"КРЕМТО" 

ЕООД
256 000 65,495 земнонасипна земен 1954

влива се в язовир "Павел-

2", земеделски земи
30.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

100
Язовир "Вързулица 1" 

(горен)

първа висока 

степен

с. Вързулица Полски 

Тръмбеш

12869.31.60 

12869.31.111

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 3784/ 

11.06.2019 г.;  

АПОС № 3737/ 

15.01.2019 г.

ЕТ "Ерато-Светла 

Николова"

"КРЕМТО" 

ЕООД
86 200 24,623 земнонасипна

тръбен                       

Ф 400
1956

влива се в язовир 

"Вързулица 2"
30.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

101 Язовир „Акема“
първа висока 

степен

с. Орловец Полски 

Тръмбеш

53905.119.8 

53905.119.7

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 3781/ 

11.06.2019 г.;  

АПОС № 3739/ 

15.01.2019 г.

"Агроком" ЕООД
"КРЕМТО" 

ЕООД
60 000 16,671 земнонасипна земен 1959

път III-407 Стражица - 

Свищов, първи от 

четири последователни 

язовира

29.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

102
Язовир

 „Дерменгенеш“

първа висока 

степен

с. Орловец Полски 

Тръмбеш

53905.53.322 

53905.53.321

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 3797/ 

27.08.2019 г.;  

АПОС № 3740/ 

15.01.2019 г.

няма
"КРЕМТО" 

ЕООД
177 000 34,638 земнонасипна земен 1960

влива се в язовир 

"Сулуджата", Община 

Стражица

29.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

103
Язовир

 „Солуджак“

първа висока 

степен

с. Орловец Полски 

Тръмбеш

53905.53.33 

53905.53.34

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 3796/ 

27.08.2019 г.;  

АПОС № 3741/ 

15.01.2019 г.

няма
"КРЕМТО" 

ЕООД
361 000 80,473 земнонасипна земен 1960

влива се в язовир 

"Дермен генеш"
29.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

104
Язовир

 „Масларево“

първа висока 

степен
с. Масларево

Полски 

Тръмбеш

47439.88.16 

47439.88.15

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 3788/ 

11.06.2019 г.;  

АПОС № 3738/ 

15.01.2019 г.

"Фишери 2009" ООД
"КРЕМТО" 

ЕООД
712 000 218,496 земнонасипна

тръбен                    

Ф 500
1959

с. Масларево, път III-

504, зона за питейно-

битово водоснабдяване

30.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

105
Язовир „Банкова 

воденица – 1“ (горен) 

първа висока 

степен
с. Морава Свищов 

49028.202.27 

части от 

49028.202.23 и 

49028.202.26

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5402/  

03.04.2013 г.
"Астория риб" ЕООД

"Хитпроект 

Плевен" ЕООД
737 000 126,143 земнонасипна земен 1959

жп линия Левски - 

Свищов, път ІІІ-302, 

язовирът е първи от 

поредица от три 

язовира(след него е 

разположен язовир 

"Банкова воденица-2") 

1.10.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

106
Язовир „Банкова 

воденица – 2“ (долен) 

първа висока 

степен
с. Морава Свищов 

49028.202.24 

части от 

49028.202.20 и 

49028.202.23

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5401/  

03.04.2013 г.
"Астория риб" ЕООД

"Хитпроект 

Плевен" ЕООД
120 000 45,585 земнонасипна земен 1959

жп линия Левски - 

Свищов, път ІІІ-302, 

язовирът е втори от 

поредица от три язовира 

1.10.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

107 Язовир „Ливадето“
първа висока 

степен
с. Драгомирово Свищов 

23431.153.218 

части от 

23431.153.5 и 

23431.153.2

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 131/  

15.06.1998 г.

ЕТ "Нове - Донка 

Димитрова"

"Хитпроект 

Плевен" ЕООД
922 100 262,286 земнонасипна земен 1953

с. Драгомирово, местен 

път, язовирът е трети от 

поредица от три язовира

1.10.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

108 Язовир „Кюклюка“ трета ниска  степен с. Морава Свищов 

49028.113.76 

49028.113.78 

49028.113.82 част 

от 49028.113.81

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5658/  

04.12.2014 г. 

АПОС № 5655/ 

26.11.2014 г.

няма Няма оператор 98,961 земнонасипна земен
не е 

проверяван

Решение № РИЕ-47/21.08.2019 г. на 

ДАМТН за извеждане от 

експлоатация

109 Язовир "Козловец" трета ниска  степен с. Козловец Свищов 
37784.362.1 част 

от 37784.409.240

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 5659/ 

04.12.2014 г.
няма Няма оператор 64,883 земнонасипна земен 1959 г.

не е 

проверяван

Решение № РИЕ-11/05.02.2019 г. на 

ДАМТН за извеждане от 

експлоатация



110 Язовир "Кюнтя - 1"
първа висока 

степен
с. Овча Могила Свищов 

53196.146.14 - 

общ. собств. 

53196.146.13 - 

частна собств.

язовирна 

стена - 

публична 

общинска 

собственост; 

чаша на 

язовира - 

частна 

собственост

яз.стена -            

няма АОС      чаша 

на язовира - 

договор за замяна 

от 21.07.2003 г., 

вх. р. № 

2005/12.09.2003 г., 

т. ІV, стр. 36

Диана Райнова 

Димитрова

"Хитпроект 

Плевен" ЕООД
76 000 49,801 земнонасипна земен 1962 г.

зона за питейно-битово 

водоснабдяване
1.10.2020

Неизправно - частично 

работоспособно

111 Язовир "Кюнтя - 2"
първа висока 

степен
с. Овча Могила Свищов 

53196.110.8 - 

общ. собств. 

53196.203.285 - 

частна собств.

язовирна 

стена - 

публична 

общинска 

собственост; 

чаша на 

язовира - 

частна 

собственост

яз.стена -            

няма АОС      чаша 

на язовира - 

договор за замяна 

от 21.07.2003 г., 

вх. р. № 

2005/12.09.2003 г., 

т. ІV, стр. 36

няма Няма оператор 55 000 42,238 земнонасипна земен 1961 г.
път І-3, зона за питейно-

битово водоснабдяване
1.10.2020

Не може да бъде определено 

поради липса на заключение и 

оценка, дадени от ЕТС, назначен от 

собственика

112
Язовир                       

„Под мешето“

първа висока 

степен
с. Кесарево Стражица 36782.84.272

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8240/   

05.12.2019 г.
няма

"НЕЯХТС 65" 

ООД
1 200 000 165,837 земнонасипна земен 1957 път I-4, земеделски земи 7.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

113
Язовир „Бекчия-21“        

(долен)

първа висока 

степен
с. Кесарево Стражица 

36782.89.5, 

36782.89.406

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8238/   

05.12.2019 г. 

АПОС № 8275/ 

27.01.2020 г.

"Йони-92-Панови" 

ЕООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
35 000 21,118 земнонасипна земен 1957

местен път за с. 

Кесарево,  с. Кесарево- 

северна част, земеделски 

земи

7.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

114
Язовир „Бекчия-29“ 

(горен)

първа висока 

степен
с. Кесарево Стражица 

36782.90.1, 

36782.101.38

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8239/   

05.12.2019 г. 

АПОС № 8274/ 

27.01.2020 г.

"Йони-92-Панови" 

ЕООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
35 000 28,880 земнонасипна земен 1957

местен път за с. 

Кесарево, язовир 

„Бекчия-21“ (долен),  

земеделски земи

7.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

115
Язовир

„Дьошемето“
трета ниска  степен с. Кесарево Стражица 36782.65.506

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8237/   

05.12.2019 г.
"Данев-лес" ЕООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
200 000 48,948 земнонасипна земен 1964 земеделски земи 25.11.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

116 Язовир „Куза“
първа висока 

степен
с. Балканци Стражица 

02470.51.39, 

02470.63.18

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8246/   

05.12.2019 г.  няма 

АОС

няма
"НЕЯХТС 65" 

ООД
140 000 37,597 земнонасипна земен

водите от язовира се 

вливат в язовир "Под 

мешето", с. Кесарево

7.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

117
Язовир „Каяджика“ първа висока 

степен
с. Нова Върбовка Стражица 

51799.181.14, 

51799.181.22, 

51799.18.13

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8246/ 

05.12.2019 г.; 

АПОС № 8269/ 

27.01.2020 г.; 

АПОС № 8270/ 

27.01.2020 г.

ЕТ "Костадин Иванов 

Костадинов - 64"

"НЕЯХТС 65" 

ООД
130 000 41,016 земнонасипна бетонов 1957

път ІІ-51 и земеделски 

земи
9.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

118
Язовир „Зеленчуков 

дол“
трета ниска  степен с. Нова Върбовка Стражица 

51799.78.104, 

51799.187.1, 

51799.187.5

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8248/ 

05.12.2019 г.; 

АПОС № 8271/ 

27.01.2020 г.;  

няма АОС

ЕТ  "Тоши - Дончо 

Дончев"

"НЕЯХТС 65" 

ООД
200 000 65,340

земнонасипна- 

скъсана
земен

път ІІ-51, местен път и 

земеделски земи
20.6.2019 Неизправно - неработоспособно

119
Язовир „Балиново“

трета ниска  степен с. Нова Върбовка Стражица 

51799.136.38, 

51799.136.39, 

51799.136.315

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8250/ 

05.12.2019 г.;  

няма АОС;                     

АПОС № 8272/ 

27.01.2020 г.

"Т-Рекс Фиш" ООД
"НЕЯХТС 65" 

ООД
156 000 31,126 земнонасипна земен 1960 земеделски земи 20.6.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

120 Язовир „Звъничето“
първа висока 

степен
с. Мирово Стражица 

48341.56.14, 

48341.56.15

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8236/ 

05.12.2019 г.

"ТОПДЪН - 2013" 

ЕООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
10 000 5,858 земнонасипна земен 1962

язовирът е първи от 

каскада от четири 

язовира, вливащи се в 

язовир "Казъл дере"

10.7.2020
Неизправно - частично 

работоспособно

121 Язовир „Боаза“
първа висока 

степен
с. Царски извор Стражица 80203.67.212

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8234/ 

05.12.2019 г.

"Йони-92-Панови" 

ЕООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
500 000 66,978 земнонасипна земен 1959

местен път Стражица - 

Бряговица, земеделски 

земи

8.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

122
Язовир

 „Чешмедере“

първа висока 

степен
с. Камен Стражица 

35657.159.16, 

35657.159.15, 

35657.159.14

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8251/ 

05.12.2019 г.; 

АПОС № 8273/ 

27.01.2020 г.;  

АПОС № 8286/ 

28.01.2020 г.

ЕТ "Никея-Юри 

Тончев"  

"НЕЯХТС 65" 

ООД
46 000 30,657 земнонасипна земен 1959 с. Камен и път ІІІ-514 8.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

123 Язовир „Ташлъдере“
първа висока 

степен
с. Камен Стражица 

35657.98.256, 

35657.98.43, 

35657.98.44

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 7882/ 

16.11.2018 г.; 

АПОС № 8022/ 

21.05.2019 г.;  

АПОС № 8169/ 

19.09.2019 г.

няма
"НЕЯХТС 65" 

ООД
500 000 68,695 земнонасипна бетонов 1963

с. Горски Сеновец, път 

ІІІ-407 и земеделски 

земи

6.7.2020 В ремонт 

124
Язовир „Юреня“ първа висока 

степен
с. Камен Стражица 

35657.162.280, 

35657.123.3, 

35657.132.14, 

35657.132.9

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8252/ 

05.12.2019 г.;  

няма АОС;                     

АПОС № 8288/ 

28.01.2020 г.;   

АПОС № 8287/ 

28.01.2020 г.

"Йони-92-Панови" 

ЕООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
1 500 000 206,208 земнонасипна земен 1963

с. Горски Сеновец, път 

ІІІ-407 и земеделски 

земи

6.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност



125 Язовир „Себрикору“ трета ниска  степен с. Бряговица Стражица 06731.25.139

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8290/ 

28.01.2020 г.

Ангел Ангелов Ангелов 

- концесионер

"НЕЯХТС 65" 

ООД
280 000 40,161

земнонасипна 

със 

заскаляване

земен 1960 земеделски земи
не е 

проверяван

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

126

Язовир „Панчова 

чешма“
първа висока 

степен
с. Асеново Стражица 

00730.82.279, 

00730.82.12

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8247/ 

05.12.2019 г.  няма 

АОС

Валери Любомиров 

Петров - концесионер

"НЕЯХТС 65" 

ООД
130 000 33,898 земнонасипна земен 1957

жп линия София - Варна, 

гара Асеново, 

земеделски земи

10.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

127 Язовир „Сусурлука“
втора значителна 

степен
с. Сушица Стражица 

70408.227.258, 

70408.215.259

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8232/ 

05.12.2019 г.; 

АПОС № 8265/ 

24.01.2020 г.

няма
"НЕЯХТС 65" 

ООД
47 000 13,117 земнонасипна

местен път Стражица - 

Сушица и земеделски 

земи

8.7.2020 В ремонт 

128
Язовир „Юртлука“

трета ниска  степен с. Сушица Стражица 
70408.55.187, 

70408.55.186

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8233/ 

05.12.2019 г.;  

АПОС № 8267/ 

24.01.2020 г.

"Витанов 2013" ЕООД
"НЕЯХТС 65" 

ООД
60 000 17,732 земнонасипна земен 1955 земеделски земи 18.6.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

129 Язовир „Ръбе“ трета ниска  степен с. Сушица Стражица 
70408.222.279, 

70408.222.289

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8266/ 

24.01.2020 г.  

АПОС № 8231/ 

05.12.2019 г.

няма
"НЕЯХТС 65" 

ООД
25 000 18,394 земнонасипна земен 1958 земеделски земи 18.6.2019 В ремонт 

130
Язовир „Под 

стопански двор“
трета ниска  степен с. Виноград Стражица 

11140.45.162, 

11140.34.29, 

11140.42.11

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8244/ 

05.12.2019 г.  

АПОС № 8279/ 

27.01.2020 г.  

АПОС № 8280/ 

27.01.2020 г.

"Йони-92-Панови" 

ЕООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
120 000 61,084 земнонасипна земен 1959 земеделски земи 20.6.2019

Неизправно - частично 

работоспособно

131 Язовир „Сулуджата“
втора значителна 

степен
с. Виноград Стражица 

11140.117.10, 

11140.117.11, 

11140.117.12

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8245/ 

05.12.2019 г.;  

АПОС № 8281/ 

27.01.2020 г.; 

АПОС № 8282/ 

27.01.2020 г.

ЕТ "Мамая-Тинка 

Георгиева"

"НЕЯХТС 65" 

ООД
150 000 37,958 земнонасипна земен 1958

път III-407 Стражица - 

Свищов, земеделски 

земи

8.7.2020
Неизправно - частично 

работоспособно

132
Язовир „Стражица“    

(яз. "Казъл дере")

първа висока 

степен
гр. Стражица Стражица 

69633.301.161, 

69633.272.10

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8225/ 

04.12.2019 г.;  

няма АОС

"Мони-99" ЕООД
"НЕЯХТС 65" 

ООД
8 500 000 575,121 земнонасипна бетонов  1960

гр. Стражица, жп линия 

София - Варна, складов 

терен, земеделски земи 

10.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

133
Язовир „Балаюрдо“ първа висока 

степен
гр. Стражица Стражица 

69633.107.248, 

69633.111.14

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8229/ 

05.12.2019 г.;  

няма АОС

"ЕНЖЕЛ и Ко" ООД
"НЕЯХТС 65" 

ООД
100 000 35,729 земнонасипна земен 1961

местен път Стражица - 

Бряговица, земеделски 

земи

8.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

134 Язовир „Белия камък“
първа висока 

степен
гр. Стражица Стражица 69633.208.752

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8230/ 

05.12.2019 г.
няма

"НЕЯХТС 65" 

ООД
280 000 80,011 земнонасипна земен 1957

жп линия София - Варна, 

земеделски земи
9.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

135 Язовир „Куза“  
първа висока 

степен
гр. Стражица Стражица 69633.58.429

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8228/ 

04.12.2019 г.
"Пацо Фишинг" ЕООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
140 000 53,629 земнонасипна земен 

стопански двор на гр. 

Стражица, път IIІ-407, 

земеделски земи

6.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

136 Язовир „Боруна“ трета ниска  степен с. Владислав Стражица 11466.9.118

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8243/ 

05.12.2019 г.
"Пименс" ООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
18 000 12,795 земнонасипна земен 1959 земеделски земи 19.6.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

137
Язовир 

„Владислав“

втора значителна 

степен
с. Владислав Стражица 11466.34.172

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 7839/   

04.09.2018 г.
няма

"НЕЯХТС 65" 

ООД
10 000 24,426 земнонасипна земен 1959

местен път, земеделски 

земи и гори
9.7.2020

Неизправно - частично 

работоспособно

138 Язовир „До селото“  трета ниска  степен с. Кавлак Стражица 
35078.47.199 и 

част в регулация

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8241/ 

05.12.2019 г.
"Данев-лес" ЕООД

"НЕЯХТС 65" 

ООД
10 000 3,286 земнонасипна земен земеделски земи 27.11.2019

Неизправно - частично 

работоспособно

139
Язовир ПИ - 132         

/Отула/
трета ниска  степен с. Николаево Стражица 

51593.78.3, 

51593.78.4

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 7838/   

04.09.2018 г. 

АПОС № 8278/ 

27.01.2020 г.

няма
"НЕЯХТС 65" 

ООД
29,193 земнонасипна земен 

Стопански двор на с. 

Николаево,                          

с. Николаево, 

земеделски земи

не е 

проверяван

Неизправно - частично 

работоспособно

140
Язовир "Николаево - 

1" /яз.„Чатмъта“/
трета ниска  степен с. Николаево Стражица 

51593.84.150, 

51593.84.11

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8235/ 

05.12.2019 г.; 

АПОС № 8277/ 

27.01.2020 г.

"Клас-96" ЕООД
"НЕЯХТС 65" 

ООД
60 000 20,811 земнонасипна земен 1959

Стопански двор на с. 

Николаево,                          

с. Николаево, 

земеделски земи

17.6.2019

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

141 Язовир „ПИ-14“
втора значителна 

степен
с. Николаево Стражица 

51593.13.6, 

51593.13.7

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8263/ 

22.01.2020 г.; 

АПОС № 8276/ 

27.01.2020 г.

ЕТ "Димекс-63-

Димитър Димитров"

"НЕЯХТС 65" 

ООД
30,511 земнонасипна земен 

път III-4072, земеделски 

земи
6.7.2020

Неизправно - частично 

работоспособно

142

Язовир „Кандашка 

чешма“
първа висока 

степен
с. Горски Сеновец Стражица 

17155.7.13, 

17155.34.13

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8242/ 

05.12.2019 г.;  

АПОС № 8268/ 

27.01.2020 г.

ЕТ "Лилия Караян - 

Недко Кирилов"

"НЕЯХТС 65" 

ООД
123 000 24,474 земнонасипна земен 1953

с. Горски Сеновец, път 

ІІІ-407 и земеделски 

земи

6.7.2020
Неизправно - частично 

работоспособно

143
Язовир „Стопански 

двор“
трета ниска  степен с. Благоево Стражица 04282.12.229

публична 

общинска 

собственост

АПОС №7837/ 

04.09.2018 г.
няма

"НЕЯХТС 65" 

ООД
12 000 10,047 земнонасипна земен 1959 земеделски земи и гори 25.11.2019

Неизправно - частично 

работоспособно

144 Язовир „Кюклиците“ трета ниска  степен с. Лозен Стражица 
44046.4.18       

44046.3.23

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 7836/   

04.09.2018 г.; 

АПОС № 7835/   

23.08.2018 г.

няма
"НЕЯХТС 65" 

ООД
76 000 21,641 земнонасипна

няма оформен 

профил
земеделски земи и гори 27.11.2019 Неизправно - неработоспособно

145 Язовир в ПИ 000289 трета ниска  степен с. Асеново Стражица 
00730.83.34,                                 

00730.83.13

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 7835/ 

23.08.2018 г.; няма 

АОС

няма
"НЕЯХТС 65" 

ООД
5,329 земнонасипна земен земеделски земи и гори 17.6.2019 Неизправно - неработоспособно



146

Язовир в местността 

"Хаджиевото"                

(ПИ 000219)
трета ниска  степен с.Камен Стражица 

35657.114.17, 

35657.114.16

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 8289/ 

28.01.2020 г.; няма 

АОС

няма
"НЕЯХТС 65" 

ООД
5,647 земнонасипна земен

земеделски земи и гори, 

дерето след язовирната 

стена се влива в яз. 

Ташлъдере 

8.7.2020 Предаварийно

147
Язовир „Велпа 1“ - 

горен

първа висока 

степен
с. Мирово Стражица 

част от 

48341.21.29

"Велпа - 91" 

АД

нот. акт № 

417/17.05.2019 г., 

т. ІІІ, рег. № 4944, 

д. № 313/2019 г. 

няма "РОСА"ООД 12 000 4,438 земнонасипна земен

язовирът е втори от 

каскада от четири 

язовира, вливащи се в 

язовир "Казъл дере"

14.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

148
Язовир „Велпа 2“ - 

среден

първа висока 

степен
с. Мирово Стражица 

част от 

48341.21.29

"Велпа - 91" 

АД

нот. акт № 

417/17.05.2019 г., 

т. ІІІ, рег. № 4944, 

д. № 313/2019 г. 

няма "РОСА"ООД 18 000 5,000 земнонасипна земен

язовирът е трети от 

каскада от четири 

язовира, вливащи се в 

язовир "Казъл дере"

14.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

149
Язовир „Велпа 3“ - 

долен

първа висока 

степен
с. Мирово Стражица 

част от 

48341.21.29

"Велпа - 91" 

АД

нот. акт № 

417/17.05.2019 г., 

т. ІІІ, рег. № 4944, 

д. № 313/2019 г. 

няма "РОСА"ООД 92 000 17,153 земнонасипна земен

язовирът е четвърти от 

каскада от четири 

язовира, вливащи се в 

язовир "Казъл дере"

14.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

150
Язовир в местност 

„Сухото дере“ 

първа висока 

степен

гр. Стражица и с. 

Асеново
Стражица 

69633.28.24, 

00730.44.30, 

00730.44.19

частна 

собственост - 

Иван Стефанов 

Иванов

нот. акт № 

1156/19.09.2017 г., 

т. VІ, рег. № 4403, 

д. № 1017/2017 г. 

няма "РОСА"ООД 105 000 19,629 земнонасипна
тръбен                     

Ф 1000
1960

местен път Стражица - 

Асеново, земеделски 

земи 

14.7.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

151
Язовир „Долец“ 

(Пустия)
трета ниска  степен гр. Сухиндол Сухиндол 

70295.28.965 

70295.28.137

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 24/    

10.11.2005 г.
няма "РОСА"ООД 300 000 36,322 земнонасипна

земен с 

бетонов праг
1961

с. Бутово, общ. 

Павликени и земеделски 

земи

4.7.2019 Неизправно - неработоспособно

152
Язовир „Горско 

Калугерово“

първа висока 

степен

с. Горско 

Калугерово

Сухиндол     

Павликени

11380.113.523 

11380.113.524

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 29/    

10.11.2005 г. на 

Община Сухиндол    

АПОС № 4170/ 

04.04.2017 г. на 

Община 

Павликени

няма "РОСА"ООД 250 000 55,997 земнонасипна бетонов 1961

с. Бяла река, главен 

силов канал на язовир 

Александър 

Стамболийски, местен 

път - Горско Калугерово - 

Бяла река

23.9.2020

Изправно - отговаря на 

показателите за технологична и 

конструктивна сигурност

153 Язовир „Каменец“ трета ниска  степен с. Коевци Сухиндол 37561.56.260

публична 

общинска 

собственост

АПОС № 62/    

26.01.2009 г.
няма Няма оператор 8,609

земнонасипна- 

прокопана
земен земеделски земи

не е 

проверяван

              Предаварийно                  

На проведения през 2017 г. ЕТС е 

взето решение, да се предложи за 

извеждане от експлоатация и за 

ликвидация


