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"ЕКРОС-Г" ЕООД 015/23.12.2021 г. 23.12.2021 г. язовир "Баханица" BG1YN400R011 Янтра

 Язовир „Баханица“
- Водовземане 1 - 43°04'43,40" СШ; 25°24'29,78" ИД ;
- Водовземане 2 - 43°04'37,61" СШ; 25°24'25,81" ИД ;
- Водовземане 3 - 43°04'35,83" СШ; 25°24'27,94" ИД ;

с. Балван Велико Търново Велико Търново 02364
Напояване чрез дъждуване на 1130 дка 
земеделски площи и 220 дка пасища в 

землището на с. Балван, общ. В. Търново

1130 дка земеделски площи и 220 дка пасища в 
землището на с. Балван, общ. В. Търново както 

следва:
28,490 дка ливади и пасища в м. „До село“;

500,689 дка ниви в м. „Баханица“;
148,058 ниви и пасища в м. „Баханица“;

268,819 дка ниви в м. „Мурговец“;
172,007 дка ниви в м. „Косово“;

70,023 дка из. ниви в м. „Косово“;
166,636 дка пасища в м. „До село“

94,1 л/сек. 513 хил.м3/год. Сезонен: от 1 май до 
31 август

23.12.2026 г. 23.12.2021 г.

"ЛОЗЕНСКА ЛОЗА" ООД 016/07.03.2022 07.03.2022 г. язовир "Даровец" BG1YN800R1033 Янтра

Язовир „Даровец“
- Място на водовземане – брегово, чрез водоноски, 

- координати 43°00'22,57" СШ; 25°35'48,48" ИД ;
гр. Килифарево Велико Търново Велико Търново 36837

Водовземане за захранване на система за 
капково напояванена 205,620 дка лозови 

масиви - винени сортове в землището на гр. 
Килифарево, общ. В. Търново.

Лозов масив 
ПИ 36837.69.1, ПИ 36837.69.19, ПИ 36837.70.1, 

ПИ 36837.71.7, ПИ 36837.72.5, в местност 
„Мочура“, землище гр. Килифарево.

10,00 л/сек. 5 хил.м3/год Сезонен: от 1 май до 
31 септември

07.03.2027 г. 07.03.2022 г.

Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „а” на ЗВ

Код на водното тяло Място на използване Забележка

Номер на заповедта 
за определяне на СОЗ - 
при разрешителни за 
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