СПИСЪК
на речните участъци, включени в Програмата за планово почистване на
речни корита, преминаващи през територията на Столична община през 2019 г.























река Владайска
участък от ул. „Проф. Любомир Миланов” до ул. „Сребрист бор”, район „Витоша”,
180м;
участък от ул. „Сребрист бор” до ул.”Войнишко въстание” , район „Витоша”, 150м;
участък от ул. „Войнишко въстание” до ул. „Плиска”, район „Витоша”, 450м;
участък от бул. „Никола Петков” до бул. „Овча купел”, коригиран/некоригиран,
район „Овча купел”, 1225м;
участък от ул. „Житница” до ул. „Вардар”, коригиран, район „Красно село”, 1400 м;
участък от мост на бул. „Акад. Иван Е. Гешов” до мост бул. „Тодор Александров”,
район „Възраждане”, коригиран, за поддръжка, 1100м;
участък от мост на бул. „Тодор Александров” до мост на бул. „Сливница”, район
„Възраждане”, коригиран, за поддръжка, 640м;
участък от мост на бул. „Сливница” до пл. „Лъвов мост”, район „Възраждане” и
„Сердика”, коригиран, за поддръжка, 1500м;
участък от пл. „Лъвов мост” до пл. „Сточна гара”, район „Оборище”, коригиран, за
поддръжка, 750м;
участък от пл. „Сточна гара” до мост на бул. „Първа Българска армия”, коригиран,
райони „Сердика” и „Подуяне”, 1300м;
участък от 20 м преди мост на бул. „Първа Българска армия” до 20м след мост на ул.
„Жак Дюкло”, райони „Подуяне” и „Сердика”, 950м;
участък от 20м след моста на ул. „Жак Дюкло” до 20м след ул. „Одеса“, некоригиран,
район „Подуяне” и „Сердика”, 840м;
участък от 50м преди ж.п. моста до 400м преди ул. „Оралица“, коригиран, район
„Сердика”, 700м;
река Суха Лешница, с. Владая
участък от ул. „Плиска” до ул. „Китен” № 30, район „Витоша”, 230м;
участък по ул. „Горелица”, от ул. „Китен” № 30 до ул. „Подкраище” № 2, район
„Витоша”, 180м;
участък от ул. „Хеброс” /моста/ до края на улицата срещу течението на реката, район
„Витоша”, 180м;
река Суходолска
участък от 70м преди водосток на СОП, 200м срещу течението, некоригиран, район
„Овча купел”, 200м;
водосток при храм-параклис „Света Тройца”, 70м преди и 50м след съоръжението,
вкл. 30м под СОП, коригиран, за поддръжка, район „Овча купел” и район „Красна
поляна”, 150м;
участък от мост на ул. „Фортов път” в м. „Смърдан” /подход от жк. „Люлин”/ 600м
по течението, некоригиран, район „Красна поляна”, 600м;
участък от „Царица Йоанна” до бул. „Сливница” /„Европа”/, коригиран/некоригиран,
район „Илинден” и район „Люлин”, 1005м;
участък от мост бул. „Европа” до ул. „753”, некоригиран, район „Илинден” и район
„Връбница”, 131м;
участък от ул. „753” до моста на ул. „3020”, райони „Връбница” и Илинден”,
коригиран, 350м;
























участък от моста на ул. „3020” до мост на ж.п. линия срещу фирма „Загато”, източен
край на складове на МВР/ , райони „Илинден” и „Връбница”, 660м ;
участък от мост при ж.п. линия /срещу фирма „Загато”, източен край на складове на
МВР/ до границата с район „Надежда” /, райони „Илинден” и „Връбница”, 261м ;
участък от мост при надлез Надежда до бул. „Илиенци”, по течението, коригиран,
район „Надежда”, 300м;
участък от бул. „Илиенци” до моста на бул. „Първа Българска армия”, район
„Сердика”, некоригиран, 1160м;
участък от моста на бул. „Първа Българска армия” до ул. „Оралица”, район
„Сердика”, некоригиран, 2730м;
охранителен канал в парк „Западен лесопарк”
участък от 1300м от ул. „Суходолска” по течението , коригиран, район „Красна
поляна”, 1300м;
дере в кв. Горна баня
участък от ул. „Велик завет” до ул. „Ехо”, некоригиран, район „Овча купел”, 880м;
дере в кв. Горна баня
участък от ул. „740” до ул. „Велик завет”, некоригиран, район „Овча купел”, 980м;
дере в кв. Горна баня /Хазната/
участък от ул. „Борислав Огойски” до СОП /срещу Фолксваген сервиз/, некоригиран,
район „Овча купел”, 750м;
ляв приток на река Домуз дере
участък от ул. „Софийска панорама” успоредно на ул. „Люлинска котловина”,
некоригиран, район „Овча купел”, 700м;
река Домуз дере
участък от жп. линията в кв. Горна баня до СОП, некоригиран, в местата с достъп,
район „Овча купел”, 1000м;
участък от ул. „Никола Петков” до мост на ул. „Любляна”, район „Овча купел”,
коригиран, 1000м;
дере по ул. „Люти дол”
участък от ул. „10-ти километър” до ул. „Смесна китка”, 400 м;
дере по ул. „Витошки бор”
участък от ул. „Марта” до бул. „Цар Борис III” , некоригиран, район „Витоша”, 400м;
дере по ул. „Явор”
участък от бул. „Цар Борис III” до ул. „Елша”, район „Витоша”, 200м;
участък от ул. „Елша” до ул. „Жеравна”, район „Витоша”, 600м;
дере „Планинец”
участък от ул. „Прохлада” до бул. „Цар Борис III”, некоригиран, район „Витоша”, за
поддръжка, 350м;
дере по ул. „Реката”, с. Владая
участък от ул. „Реката” № 1 до ул. „Проф. Любомир Миланов”, некоригиран, район
„Витоша”, 100м;
река Шеовица
участък в с. Мало Бучино, в участъка на 4 бр. моста в селото и 500м от трасето на
реката към яз. „Иваняне”, некоригиран, район „Овча купел”, 1000м;
участък от ул. „Поручик Хранов” до ул. „Извор”, некоригиран, район „Люлин”, 340м;
участък от ул. „Трети март” до ул. „Детелина”, некоригиран, район „Люлин”, 275м;
река Иванянска /р. Шеовица/, с. Иваняне
участък от ул. „Осогово” до ул. „Какач”, край на регулацията, коригиран, район
„Банкя” - 1110м























река Какач
участък от бул. „Сливница” до СОП, некоригиран, район „Връбница”, 806м;
участък от ж.п. линия София-Драгоман до мост на ул. „4-та”, некоригиран, район
„Връбница”, 450м;
участък от мост на ул. „4-та” до 50 м преди метростанция „Обеля”, некоригиран,
район „Връбница”, 580м;
участък по 50 м преди и след метростанция „Обеля”, коригиран/некоригиран, район
„Връбница”, 160м;
участък от 50 м след метростанция „Обеля” до 50 м преди бул. „Ломско шосе”,
некоригиран, район „Връбница”, 780м;
участък от 50м преди и след мост на бул. „Ломско шосе”, некоригиран, район
„Връбница”, 150м;
участък от 50 м след мост на бул. „Ломско шосе” до граница с район „Надежда”,
некоригиран, район „Връбница”, 1350м;
река Банска
участък от парк „Кестените” до 50 м след ул. „Разтоварище”, коригиран, район
„Банкя, 1100м ;
участък от ул. „Разтоварище” до ул. „Иванянско шосе”, некоригиран, район „Банкя”,
1750м;
участък от ул. „Иванянско шосе” до ул. „Васил Петлешков”, некоригиран, район
„Банкя”, 1000м;
река Клисурска
участък от ул. „Свилен Миланов” до ул. „Блян”, некоригиран, район „Банкя”, 2200м;
река Градоманска
участък от вливането в р. Банска, след мост на ул. София”, некоригиран, район
„Банкя”, 700м;
река Църна бара
участък от 300 м преди СОП до вливане в р. Блато, некоригиран, район „Надежда”,
880м;
р. Селска, с. Волуяк
участък от бул. „Ломско шосе” до края на с. Волуяк, некоригиран, район
„Връбница”, 1010 м;
ляв приток на р. Селска, с. Волуяк
участък от начало на регулацията до вливане в р. Селска, некоригиран/коригиран,
район „Връбница”, 670 м;
река Перловска
участък през територията на Южен парк, до ул. „Бяла черква”, некоригиран, район
„Триадица”, 1400м;
чакълозадържател преди подземния участък при НДК, район „Триадица”, 80 м;
участък от ул. „Фритьоф Нансен” до мост на ул. „Граф Игнатиев”, за поддръжка,
коригиран, район „Средец”, 850м;
участък от мост на ул. „Граф Игнатиев” до мост на ул. „Шипка”, коригиран, за
поддръжка, район „Средец”, 1520м;
участък от ул. „Шипка” до бул. „Мадрид”, коригиран, за поддръжка, район
„Оборище”, 470м;
участък от моста на ул. „Тодорини кукли” до моста, в който реката влиза под бул.
„Владимир Вазов” /транспортен вход за стадион „Георги Аспарухов”/, коригиран,
район „Подуяне”, 700м;

























участък от моста, в който реката влиза под бул. „Владимир Вазов” /транспортен вход
за стадион „Георги Аспарухов”/ до 20 м след моста на ул. „Резбарска”, коригиран,
район „Подуяне”, 350 м;
река Слатинска
участък от бул. „Цариградско шосе” до мост на Зала „Арена Армеец”, коригиран,
район „Слатина”, 250м;
участък от ул. „Боян Магесник” до ул. „Стоян Попов” границата с район „Подуяне”,
коригиран, район „Слатина”, 750 м;
участък под моста на ул. „Гео Милев” и рампите на река Слатинска, коригиран,
район „Слатина”, 1000м;
участък границата с район „Слатина” до 20 м преди моста на ул. „Иван Селимински”,
коригиран, район „Подуяне”, 1040 м;
участък от моста на ул. „Тодорини кукли” до 20 м след моста на бул. „Владимир
Вазов”, коригиран, за поддръжка, район „Подуяне”, 320 м;
участък от 20 м след моста на бул. „Владимир Вазов” до вливането в река Перловска,
при Гробищен парк „Малашевци”, 970 м.
река Драгалевска
водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”,
коригиран, за поддръжка, 100м;
участък от мост на ул. „Филип Кутев” до мост на ул. „Борис Руменов”, некоригиран,
район „Лозенец”, 460 м;
участък от мост на ул. „Борис Руменов” до ул. „Арарат”, некоригиран, район
„Лозенец”, 300 м;
участък от ул. „Арарат” до мост на ул. „Георги Йолов”, некоригиран, район
„Лозенец”, 240 м;
участък от мост на ул. „Сребърна” 100м по течението, некоригиран, район „Лозенец”,
100м;
дере Панчарица, кв. Княжево
участък от ул. „Панорамен път” до ул. Резньовете”, кв. Бояна, район „Витоша”, 200
м;
участък от ул. „Чукар” до бул. Никола Петков” ”, кв. Бояна, район „Витоша”, 400 м;
водостоци при СОП и кръстовище на ул. „Маринковица” и ул. „Карамфил”, кв.
Бояна, район „Витоша”, 200м
участък от ул. „Преки път” до бул. „Цар Борис ІІІ” ”, кв. Павлово, район „Витоша”,
380м;
река Рекмарица
водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран,
за поддръжка, 130м;
река Ваташка
участък от СОП до ул. „Акад. Петър Динеков”, район „Витоша”, 350 м;
участък от ул. „Акад. Петър Динеков” до ул. „Ламар”, район „Витоша”, 500 м;
водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”,
коригиран, за поддръжка,100м;
река Бара изливо
водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”,
коригиран, за поддръжка, 100м;
десен приток на река Бара изливо
водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението и 10м преди водосток на
ул. „Тричкова могила”, район „Витоша”, коригиран, за поддръжка, 100м;






















участък от ул. "421" до ул. "Григор Чешмеджиев" /до вливане в река Бара Изливо/,
район "Триадица", некоригиран, 750м;
река Суха река
участък от ул. „Синьо лято” до ул. „Симеоновска”, некоригиран, район „Витоша”,
800м;
участък при ул. „Проф. Йордан Иванов” № 12, преди покрития участък, район
„Витоша”, 100м;
водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район "Витоша", коригиран,
за поддръжка, 100м
десен приток на Сухата река /по ул. 74/
водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район „Витоша” коригиран,
за поддръжка, 100м;
река Симеоновска /дере, десен приток на Сухата река/
участък от СОП до бул. „Симеоновско шосе”, по ул. „53” до ул. „Св. Мария
Магдалена” некоригиран, район „Витоша”, 750м;
участък от ул. ул. „Св. Мария Магдалена”, по ул. „Неофит Хилендарски” до бул.
„Симеоновско шосе”, некоригиран, район „Витоша”, 600м;
участък от ул. „Симеоновска” до пл. „Виктория”/ул. 2/, некоригиран, район
„Витоша”, 500м;
безименно дере при магазин „Домко”
водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район „Витоша”, коригиран,
за поддръжка, 100м;
река Боянска бара
чакълозадържател при ул. „Даскал Стоян Попандреев” , за поддръжка, коригиран,
район „Витоша”, 50м;
участък от 10м преди мост в ул. „Тодор Джебаров” до 50м след моста, некоригиран,
район „Триадица”, 70м;
участък от СОП до ул. "409", некоригиран, в участъците с достъп, район "Триадица",
1100м;
участък от ул. „409” до10м преди мост на ул. „Тодор Джебаров”, некоригиран, район
„Триадица”, 800м;
десен приток на р. Боянска бара
участък от СОП до подземен участък на ул. "Тодор Джебаров", некоригиран, за
поддръжка, район "Триадица", 980м;
река Дървенишка
участък при моста на ул. „Пловдивско поле” № 23, по 50 м преди и след пасарелката,
некоригиран, район „Младост”, район „Студентски”, 100м;
участък при ул. „Пловдивско поле” № 47, до Гробищен парк, срещу течението 100м,
некоригиран, район „Студентски”, 100м;
участък от при ул. „Дървенишка река” № 8-8а, некоригиран, район „Студентски”,
150м;
участък от 20 м преди и след моста на бул. „Андрей Ляпчев”,
некоригиран/коригиран, район „Младост” , 40м;
река Аджибарица
чакълозадържател преди начало на покрит участък в ж.к. „Студентски град”,
коригиран, за поддръжка, район „Студентски”, 30м;
река Новачица
участък при предпазна решетка при мост на бул. „Никола Габровски”, некоригиран,
район „Изгрев”, за поддръжка, 10м;
























участък при пешеходен мост на ул. „Русаля”, некоригиран, район „Изгрев”,
некоригиран, за поддръжка, 30м;
чакълозадържател при ул. „Тинтява” , коригиран, район „Изгрев”, 250м;
река Скакавица, кв. Драгалевци
участък по ул. „Българска легенда”, от ул. „Захари Зограф” до ул. „Йоан Кукузел”,
некоригиран, район „Витоша”, 950м;
река Дреновичка
участък между ул. „Нарцис” и ул. „Лешникова гора”, некоригиран, район „Витоша”,
550м;
участък от вливане на р. Ваташка до ул. „Манфред Вьорнер”, некоригиран, район
„Триадица”, 1000м;
участък от ул. „Манфред Вьорнер” до ул. „Сребърна”, коригиран/некоригиран, район
„Триадица”, 500м;
река Боянска
участък от ул. „Даскал Стоян Попандреев” до ул. „Севастократор Калоян”, район
„Витоша”, 200м;
участък от ул. „Севастократор Калоян” до ул. „Герганица”, район „Витоша”, 350м;
участък от бул. "Гоце Делчев" до пл. "Ручей", коригиран, район "Красно село", 1020м
дере по ул. „Йоан Богослов” /I-ва/
участък между ул. „Тричкова могила” и ул. „Петко Наумов”, м. в.з. Киноцентър III
част, некоригиран, район „Витоша”, 300м;
дере по ул. „Акация”
участък от ул. „Акация” № 8 до ул. „Беловодски път”, некоригиран, район „Витоша”,
100м;
дере по ул. „Голяма могила” и ул. „Радецки”
участък от 50м преди СОП до ул. „Кумата” , некоригиран, район „Витоша”, 1200м;
река Банишка
водосток при СОП, вкл. по 40м преди и след съоръжението, за поддръжка, район
„Витоша”, 150м;
водосток на бул. „Александър Малинов”, вкл. по 50м преди и след съоръжението, за
поддръжка, район „Витоша”, 120м;
участък от 160м преди до 30м след мост на ул. „Филип Аврамов” в ж.к. „Младост 4”, район „Младост”, некоригиран, 210м;
река Бистришка
участък от моста на ул. "Самоковско шосе" до вливане в яз. "Панчарево", коригиран,
район "Панчарево", 100м;
отводнителен канал в с. Кривина
участък от СОП до Черква „Св. Спас” , коригиран, район „Панчарево”, 850м;
отводнителен канал в кв. Видните, с. Казичане
участък от ул. „Крайречна” до ул. „21 декември“, коригиран, район „Панчарево”,
545м;
отводнителен канал в с. Казичане
участък до Индустриална зона Север, коригиран, район „Панчарево”, 560м;
дере при м. „Блазна”, с. Долни Лозен
участък в с. Лозен, при м. „Блазна”, некоригиран, район „Панчарево”, 250м;
дере при ул. "Калина", с. Горни Лозен
участък в с. Лозен, при ул. Калина", некоригиран, район "Панчарево", 200м;
река Янчовска река, с. Бистрица
участък в с. Бистрица, от вливане в река Бистрица до края на регулацията,
некоригиран, район "Панчарево", 900м




















река Гъбешница, с. Бистрица
участък от кръстовище на ул. "Чипровица" и ул. "Васил Левски" до ул. "Янчовска
река", некоригиран, район "Панчарево", 900м
река Стара река, с. . Бистрица
участък от границата с ПП „Витоша” до вливането с р. Янчовска, некоригиран, район
„Панчарево”, 1200м;
река Ракита, с. Пасарел
участък от начало населено място до вливане в река Искър, в местата с достъп,
с. Пасарел, некоригиран, район „Панчарево“, 1000 м;
дере "Момин камък", с. Пасарел
участък от 100м в с. Пасарел по ул. "Момин камък", некоригиран, район
„Панчарево“, 100м
дере по ул. „Смреката”, с Герман
участък от дере над Гробищен парк, по ул. „Смреката”, некоригиран, район
„Панчарево”, 250м;
дере над ул. Незабравка, с Герман
участък от дере над ул. Незабравка, некоригиран, район Панчарево", 250м;
дере по ул. „Димитър Благоев”, с. Кокаляне
участък от ул. „Цар Иван Асен ІІ” до ул. „Тополите”, некоригиран, район
„Панчарево”, 250м;
река Ведена, с. Кокаляне
участък при ул. „Самоковско шосе” в с. Кокаляне, некоригиран, район „Панчарево”,
200м;
Дере Сопохска бара, с. Лозен
участък
в с. Лозен, от ул. Кория" 250м по течението, некоригиран, район
"Панчарево", 250м;
река Уршак, с. Доброславци
участък от началото на селото до вливане в река Габровница, район "Нови Искър",
некоригиран, 900м;
река Подгумерска, с. Подгумер
участък от 150 м преди мост на ул. "Татар махала" до края на селото, некоригиран,
район „Нови Искър“, 1850м;
река Малио дол, с. Кътина
участък от ул. „Езеро” до вливане в р. Кътинска, некоригиран, район "Нови Искър",
150м;
река Локорска, с. Локорско
участък от 100 м преди начало на урбанизираната територия до пасарелката на ул.
„Драгоната” , некоригиран, район „Нови Искър”, 500м;
река Кътинска
участък от мост на ул. "Искърско дефиле" до подлез при завод "Зебра", коригиран,
900м;
участък след подлез при завод "Зебра", некоригиран, район "Нови Искър", 120м;
река Крива река, с. Житен
участък от началото на селото до 170м след ул. "Минзухар", коригиран/некоригиран,
район "Нови Искър", 920м;
отводнителен канал, кв. Славовци
участък от 100м преди ул. „Искърско дефиле” до вливане в река Блато ,коригиран,
район „Нови Искър”, 700м;
отводнителен канал западно от с. Мировяне
-участък от ул. "Мировско шосе" до вливане в река Блато, коригиран, район „Нови
Искър", 900м





















канал над гробищен парк в с. Доброславци
участък в с. Доброславци, от началото на гробищен парк до края на населеното
място, коригиран/некоригиран, район „Нови Искър”, 500м;
река Дзуката, с. Чепинци
участък от СОП до вливане в река Лесновска, район „Нови Искър”, некоригиран,
1000м;
дере до „Изола Петров”, с. Чепинци
участък в с. Чепинци, от СОП до ул. „Читалищна”, коригиран, район „Нови Искър”,
700м;
дере Връплина, с. Балша
участък от началото на селото до ул. „Иван Денкоглу”, некоригиран, район „Нови
Искър”, 600м;
река Гнилянска, кв. Гниляне
участък от мост при гробищен парк до ул. "Тополите" в кв. Гниляне, некоригиран,
район „Нови Искър”, 800м ;
река Габровница, с. Доброславци
участък в с. Доброславци от пл. "Мегдана" до края на селото, район "Нови Искър",
некоригиран, 760м;
участък от моста за с. Балша до начало на регулацията, некоригиран, район "Нови
Искър", 200м;
река Войнежка, с. Войняговци
участък от 50м преди мост на ул. "Спортист" до база "Мерлини", некоригиран,
район „Нови Искър”, 500м;
река Бубляк, с. Локорско
участък от начало на регулация до мост при база на „Гражданска защита” до вливане
в река Локорска, некоригиран, район „Нови Искър”, 800м;
дере Кучешки дол, с. Балша
участък от центъра на селото до гробищен парк, некоригиран, район „Нови Искър”,
250м
река Кремиковска
участък от начало на регулация до ул. „Ралица”, некоригиран, район „Кремиковци”,
945м;
участък от ул. „Ралица” до ул. „Светлина”, коригиран, район „Кремиковци”, 130м;
участък от ул. „Гергана” до южна дига на яз. Кремиковци, район „Кремиковци”,
коригиран, 945 м;
отводнителен канал северно от кв. Кремиковци
участък № 2 - участък от ул. "Св. Георги Победоносец" до ул. "Изгрев", коригиран,
район "Кремиковци", 434м;
участък № 3 - участък от ул. "Изгрев" до края на регулацията, коригиран, район
"Кремиковци", 585 м;
отводнителен канал в с. Горни Богров
участък преди ул. „Воденицата” до водосток на бул. „В. Левски”, коригиран, район
„Кремиковци”, 200м;
река Желявска, с. Желява
участък от мост на ул. „Тоне Крайчев” до Стопански двор, некоригиран, район
"Кремиковци", 400 м
река Янещица
участък от началото на регулацията /север/ до мост на Старо Ботевградско шосе,
коригиран, район „Кремиковци”, 1000м;
участък от баражна система до мост на АМ Хемус, коригиран, район "Кремиковци",
325 м;


















отводнителни канали в с. Долни Богров
участък № 1, между ул. „3-та” по ул.”10-та” до кръстовище с ул. „5-та”, коригиран,
район „Кремиковци”, 210м;
участък № 2, от ул. „5-та” по ул. „10-та” до кръстовище с ул. „11-та”, коригиран,
район „Кремиковци”, 85м;
участък № 3 - от ул. „10-та” до ул. „4-та” по ул. „11-та”, коригиран, район
„Кремиковци”, 290м;
участък № 4 – между ул. „4-та” и ул. „2-ра”, през парка, коригиран, район
„Кремиковци”, 110м;
участък № 5 – в имот № 7891.972, между ул. „2-ра” и главен път Е871, коригиран,
район „Кремиковци”, 170м;
участък № 6 - в имот № 22304.7952.125, коригиран, район „Кремиковци”, 190м;
участък № 7 - в имот № 22304.7952.127, коригиран, район „Кремиковци”, 615м;
участък № 8 - от кръстовище на ул. „2-ра” с ул. „1-ва” до ул. „13-та”, коригиран,
район „Кремиковци”, 950м;
участък № 9 - по ул. „4-та” и по ул. „3-та”, коригиран, район „Кремиковци”, 425м;
участък № 10 - участък от гробищен парк до ул. „10-та”, коригиран, район
„Кремиковци”, 350м;
участък № 11 - участък успореден на река Лесновска, коригиран, район
„Кремиковци”, 870м;
Отводнителен канал в с. Челопечене
- участък по ул. „Стари Искър”, коригиран, район „Кремиковци”, 650 м;
Отводнителен канал северно от гр. Бухово
участък от начало на регулацията до ул. „Никола Бонев”, коригиран, район
"Кремиковци", 510 м
участък по ул. „Никола Бонев”, между ул. „Захари Попов” и ул. „Богдан Дечев”,
коригиран, район "Кремиковци", 560 м;
участък по ул. „Никола Бонев” и ул. „Брегалница”, коригиран, район "Кремиковци",
240 м;
участък от началото на ул. „Никола Бонев” до ул. „Градина”, коригиран, район
"Кремиковци", 375 м;

