Списък на речни участъци, отводнителни канали и дерета, преминаващи
през урбанизираната територия на Столична община, включени в Програмата за
планово почистване през 2020 г.
1.
река Владайска

участък при мостовете на ул. „Плиска“ и ул. „Китен“, при вливане на
река Суха Лешница, с. Владая, район „Витоша“, 120м;

участък от ул. „Войводина могила“ № 136 до ул. „Бойница“, в места с
достъп, некоригиран, кв. Княжево, район „Витоша“, 200м;

участък от ул. „Бойница“ до ул. „“Майка“, в места с достъп,
некоригиран, кв. Княжево, район „Витоша“, 400м;

участък от ул. „Дамяница“ до бул. „Н. Петков“ , коригиран, район
„Витоша“, 400м;

участък от бул. „Никола Петков” до вливане на река Домуз дере, район
„Овча купел”, поддръжка (в замърсени места с битови отпадъци и паднали
дървета), 900м;

участък от вливане на река Домуз дере до 50м след моста на бул. „Овча
купел”, коригиран, район „Овча купел”, влкючително чакълозадържателя и под
моста, 300м;

участък от ул. „Славия“ до мост на ул. „Житница“, влкючително под
моста, некоригиран/коригиран, район „Красно село”, 620м;

участък от ул. „Вардар“ до мост на бул. „Акад. Иван Е. Гешов”,
включително под моста, коригиран, район „Красна поляна“, 460м;

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 мост на бул. „Първа Българска армия” до 100м след мост на
ул. „Жак Дюкло”, некоригиран, район „Сердика”, 1050м;
2.
река Суходолска

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”/ 700м по течението, некоригиран, райони „Красна поляна” и
„Люлин“, 700м;

участък от бул. „Царица Йоанна“ до бул. „Сливница“,
коригиран/некоригиран, район „Илинден“, поддръжка (в замърсени места с
битови отпадъци и паднали дървета), 1005м;
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участък от бул. „Сливница“/ „Европа” до ул. „753”, некоригиран,
райони „Люлин“ и „Илинден”, 131м;

участък от ул. „753” до 100м след мост на ул. „3020”, райони
„Илинден” и „Връбница“, коригиран/некоригиран, за поддръжка, 760м;

участък от 100м след моста на ул. „3020” до моста преди ж.п.
линия/срещу фирма „Загато”, източен край на складове на МВР, некоригиран
райони „Илинден” и „Връбница”, 660м ;

участък от моста преди ж.п. линия/срещу фирма „Загато”, източен край
на складове на МВР до 150м след границата с район „Надежда”, райони
„Илинден”, „Връбница” и „Надежда“, 300м ;

участък от ж.п. мост на бул. „Илиянци“ до бул. „Първа Българска
армия“, некоригиран, райони „Сердика“ и „Надежда“ 1160м;

участък от 100м преди ж.п. мост преди моста на ул. „Лазар Михайлов“,
до ул. „Оралица“, влючително под мостовете, район „Сердика“, 1100м;

участък от ул „Оралица“ до вливането в р. Владайска, некоригиран,
район „Сердика“, 350м;
3.
охранителен канал в парк „Западен лесопарк”

участък от 1000м от ул. „Суходолска” по течението , коригиран, район
„Красна поляна”, 1000м;
4.
река Стубела/ м. Смърдан

участък от кв. Суходол и м. „Подлозище“ до СОП, некоригиран, район
„Овча купел“, 1000м;

участък от ул. „Суходолска” до СОП, срещу течението, некоригиран,
район „Красна поляна”, 500м;

участък при пресичане на магистрален газопровод, м. Смърдан,
некоригиран, район „Красна поляна“, 600м;
5.
дере в кв. Горна баня

участък от ул. „758” до края на ул. „Николай Хрелков”, некоригиран,
район „Овча купел”, 400м;
6.
дере до 88 СОУ

участък от бул. „Монтевидео” до бул. „Президент Линкълн”,
некоригиран, район „Овча купел”, 1000м;
7.
река Домуз дере

участък от бул. „Никола Петков” до вливане в р. Владайска,
некоригиран/коригиран, район „Овча купел”, 1225м;
8.
дере по ул. „Меча поляна”

участък от ул. „Панорамен път” до ул. „Лъвчето”, некоригиран, район
„Витоша”, 350м;
9.
Дере по ул. „Петко войвода“ , кв. Княжево

участък от ул. „Саша Попов“ до ул. „Панорамен път“ район „Витоша”,
280м;

участък от ул. „Панорамен път“ до ул. „Райска градина“, район
„Витоша”, 650м;
10.
Дере по ул. „Радин дол“, кв. Княжево

участък от ул. „Планинец“ до моста на ул.„Студен кладенец“, район
„Витоша”, 420м;
11.
Дере по ул. „Витошки извори“, кв. Княжево

Участък от ул. „Акад. Михаил Арнаудов“ /“717“/ до бул. „Цар Борис III“
, район „Витоша”, 150м;
12.
дере при ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров”
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участък при ул. „Проф. Н. Державин” , некоригиран, район „Витоша”,
50м;
13.
дере „Планинец”

участък от ул. „Прохлада” до бул. „Цар Борис III”, некоригиран, за
поддръжка, район „Витоша”, 350м;
14.
река Суха Лешница
 участък от моста при ул. „Хеброс“ до края на улицата срещу течението , кв.
Владая, район „Витоша“, 200м;
15.
дере по ул. „Зеленика”

участък от 100м успоредно на ул. „Зеленика”, некоригиран, район „Овча
купел”, 100м;
16.
река Шеовица

участък от ул. „Извор“, 400 м срещу течението, некоригиран, кв.
Филиповци, , район „Люлин”, 400м;

участък от ул. „Трети март” ” до ул. „Извор”, некоригиран, район
„Люлин”, 440м;
17.
Река Иванянска/Шеовица, с. Иваняне

участък от ул. „Осогово“ към яз. Иваняне, срещу течението, 600м;
18.
река Какач

участък между ж.п. линиите за гр. Банкя и Драгоман и СОП,
некоригиран, район „Люлин“, 600м;

участък по 50 м преди и след мост на метростанция „Обеля”,
некоригиран, за поддръжка, район „Връбница”, 150м;

участък по 100 м преди и след мост на трамвайна линия № 6,
некоригиран, район „Връбница”, 230м;

участък от 50 м преди и след мост на бул. „Ломско шосе”, вкл. под
моста, некоригиран, район „Връбница”, за поддръжка, 150м;

участък от 300 м преди моста в кв. 5а, м. НПЗ „Илиенци-запад“ до 300м
след моста, некоригиран, район „Надежда“ , 600м;

участък от 300 м преди и след моста на бул. „Рожен”, некоригиран,
район „Надежда”, 600м;
19.
река Беравица

участък от ул“367“ до ул. „Тишина“, некоригиран, район „Връбница“,
624м;

участък от ул. „Тишина” до ул. „Мартина падина”, некоригиран, район
„Връбница”, 583м;

участък от ул. „Мартина падина” до вливане в река Какач, некоригиран,
район „Връбница”, 632м;
20.
дере в кв. Толева махала

участък от покрита част при Тир паркинг Волво, 350м по течението,
некоригиран, район „Връбница”, 350м;
21.
река Селска

Участък между първи и втори мост на ул. „Зорница“, с. Волучк,
некоригиран, район „Връбница“, 658м;

участък от втори мост на ул. „Зорница“ до бул. „Ломско шосе“, с.
Волуяк, район „Връбница“, некоригиран, 450 м;

участък от бул. „Ломско шосе“ до вливане в яз. Мрамор,район
„Връбница“, некоригиран, 470м;
22.
Ляв приток на р. Селска
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участък от ул. „Чевено знаме“, 200м срещу течението, с.Волуяк,
некоригиран, район „Връбница, 200м;
23.
река Банска

участък от кв. Михайлово, успоредно на ул. „Н. Й. Вапцаров” до ул.
„Александър Стамболийски” № 65-69, некоригиран, в места с достъп, район
„Банкя”, 3200м;

участък от ул. „Александър Стамболийски” № 65-69 до ул. „Искър“,
коригиран/некоригиран, район „Банкя”, 870м;

участък от ул. „Искър“ до ул. „Отец Паисий“, коригиран, район „Банкя”,
350м;

участък от парк „Кестени” до 50 м след ул. „Разтоварище”, коригиран,
район „Банкя, 1100м;
24.
дере по ул. „Георги Бенковски”

участък от ул. „Александър Стамболийски”, срещу течението,
успоредно на ул. „Георги Бенковски”, некоригиран, район „Банкя”, 570м;
25.
Дере успоредно на „Алея на здравето“

участък от ул. „Сливница“, срещу течението, коригиран/некоригиран,
400 м;
26.
река Градоманска

участък от 500м преди ул. „София“, срещу течението, некоригиран,
район „Банкя”, 700м;
27.
река Перловска

участък от 200 м по течението след ул. „Бяла черква“, Триадица“, 200м;

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, коригиран, за
поддръжка, район „Оборище”, 470м;

участък от границата с район „Оборище” до мост на ул. „Тодорини
кукли”, коригиран, район „Подуяне”, 250м;

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”, 350м;

участък от вливането на реките Перловска и Слатинска до границата с
район „Кремиковци“ /изцяло в Гробищен парк „Малашевци“/, некоригиран,
район „Подуяне“, 400 м;
28.
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“, граница с район
„Подуяне“, коригиран, район „Слатина“, 750м;

участък от преди и след мост на ул. „Гео Милев” и рампите за
почистване, коригиран, район „Слатина”, 100м;

участък от моста на бул. „Ботевградско шосе” до мост на ул. „Тодорини
кукли”, коригиран, район „Подуяне”, 600м;

участък от мост на ул. „Тодорини кукли” до 20м след мост на бул.
„Владимир Вазов”, коригиран, за поддръжка, район „Подуяне”, 320м;
29.
река Драгалевска
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водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район
„Витоша”, коригиран, за поддръжка, 100м;

участък от СОП до ул. „Папрат“, срещу течението, некоригиран, район
„Витоша”, 850 м;

участък от ул. „Бела Дона“ до ул. „Ген Ковачев“ , кв. Драгалевци, район
„Витоша“, некоригиран, в места с достъп, 800м;

участък от ул. „Филип Кутев“ до моста на ул. „Борис Руменов“,
некоригиран, район „Лозенец“, 460м;

участък от „Борис Руменов“ до моста на ул. „Флора Кънева“,
некоригиран, район „Лозенец“, 545м;

участък при ул. Сребърна, 100 м по течението, район „Лозенец“, 100м;
30.
дере Панчарица

водостоци под СОП и под ул. „Маринковица”, район „Витоша”,
коригиран, за поддръжка, 200м;

участък от ул. „Църковна” до ул. „Беловодски път”, некоригиран, район
„Витоша”, 350м;
31.
река Рекмарица

водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район
„Витоша”, коригиран, за поддръжка,130м;

участък от СОП до ул. „Арх. Никола Лазаров“/бивша „197“, кв.
Симеоново, район „Витоша“, некоригиран, в места с достъп, 450 м;

участък от Гробищен парк по ул. Чифлика“ до ул. „Падината“, кв.
Симеоново, район „Витоша“, в места с достъп, 350м;

участък преди и след моста на бул. „Климент Охридски“, некоригиран,
район „Студентски“, 60м;
32.
река Ваташка

водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район
„Витоша”, коригиран, за поддръжка, 100м;

участък от 30 м след моста на ул. „Емилиан Станев“ № 146 до вливане в
р. Дреновичка“, некоригиран, район „Триадица“, 200м;

участък по ул. „Чемшир“ от ул. „Ламар“ до ул. „Нарцис“, кв.
Драгалевци, некоригиран, 450м;

участък по ул. „Чемшир“ от ул. „Нарцис“ до ул. „Лешникова гора“, кв.
Драгалевци, некоригиран, в места с достъп, 350м;

участък по ул. „324“ от ул. „Лешникова гора“ до ул. „Проф. Боньо
Ангелов“, некоригиран, в места с достъп, 400м;
33.
Дере по ул. „Белият кладенец“, кв. Бояна

участък от ул. „Шишманова конница“ до ул. „Севастократор Калоян“,
район „Витоша”, некоригиран, 200м;
34.
река Бара изливо

водосток при СОП, вкл. по 30м преди и след съоръжението, район
„Витоша”, коригиран, за поддръжка, 100м;

участък от водостока при СОП до вливане на десен приток на реката,
некоригиран, район „Триадица“, 700м;
35.
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 СОП до ул. „421“, район „Триадица“, некоригиран, 330 м;
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участък от ул.“421“ до вливане в р.Боянска бара, некоригиран, район
„Триадица“, 210 м;
36.
река Суха река

водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район
„Витоша”, коригиран, за поддръжка, 100м;

участък преди моста на бул. „Кл. Охридски“, некоригиран, район
„Студентски“, 60м;
37.
река Старата река, кв. Симеоново

участък от ул. „Крайречна“ № 34 до ул. „Симеоновско шосе“, район
„Витоша”, 850м;

участък от ул. „Симеоновско шосе“ до ул. „Каменица“, район „Витоша”,
некоригиран, в места с достъп, 350м;
38.
десен приток на Сухата река /по ул. „74“/

водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район
„Витоша”, коригиран, за поддръжка, 100м;
39.
Безименно дере при магазин „Домко”

водосток при СОП, вкл. 30м преди и след съоръжението, район
„Витоша”, коригиран, за поддръжка, 100м;
40.
река Боянска бара

чакълозадържател при ул. „Даскал Стоян Попандеев” , за поддръжка,
коригиран, район „Витоша”, 50м;

участък от 10м преди мост в ул. „Тодор Джебаров” до 50м след моста,
некоригиран, район „Триадица”, за поддръжка, 70м ;
41.
река Дървенишка

участък преди моста под новоизграден парк „Въртопо“, некоригиран,
район „Младост“, 50м;
42.
река Аджибарица

участък от ул. „Яна Язова“ до мост на ул. „Екатерина Ненчева”,
некоригиран, район „Лозенец”, 357м;

участък от ул. „Екатерина Ненчева“ до ул. „Леа Иванова“, некоригиран,
район „Лозенец”, 123м;

участък от ул. „Яна Язова“ до бул. „Симеоновско шосе”, коригиран, за
поддръжка, район „Лозенец”, 291м;

участък от изхода на бул. „Симеоновско шосе“ до чакълозадържател
при покрит участък, м. Витоша, ВЕЦ Симеоново, район „Студентски“,
коригиран/некоригиран, 130м;
43.
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” за поддръжка, 30м;

чакълозадържател при ул. „Тинтява”, коригиран, район „Изгрев”, 30м;
44.
река Скакавица, кв. Драгалевци

участък от ул. „Захари Зограф” до ул. „Проф. Борис Йоцов“,
некоригиран, район „Витоша”, 600м;
45.
река Симаничка, кв. Драгалевци

участък от ул. „Захари Зограф” до ул. „406“ № 7, некоригиран, в места с
достъп, район „Витоша”, 450м;
46.
река Копаница, кв. Драгалевци
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участък от СОП до ул. „Захари Зограф“, некоригиран, район „Витоша”,
в места с достъп, 1400м;
47.
река Дреновичка

участък от ул. „Боянска“ до ул. „Лешникова гора”, некоригиран, район
„Витоша”, в места с достъп, 550м;
48.
ляв приток на р. Дреновичка

участък от СОП до вливане в р. Дреновичка, некоригиран, район
„Триадица“, 1100м;
49.
река Боянска

участък от ул. „Севастократор Калоян“ до ул. „Момина скала“, кв.
„Бояна”, некоригиран, район „Витоша”, в места с достъп, 350м;

участък от бул. „Тодор Каблешков“ до бул. „Цар Борис III“ /до покрит
у-к/, коригиран, район „Красно село“, 430м;

участък от бул.„Гоце Делчев“ до пл.„Ручей“, коригиран, район „Красно
село“, 1020 м;
50.
река Банишка

водосток при СОП, вкл. по 40м преди и след съоръжението, за
поддръжка, райони „Витоша” и „Младост“, 150м;

водосток на бул. „Александър Малинов”, вкл. по 50м преди и след
съоръжението, за поддръжка, район „Младост”, 120м;

участък от СОП до ул. „Бистришко шосе“, кв. Симеоново, некоригиран,
район „Витоша“, 750 м;

участък от ул. „Бистришко шосе“ до ул.“201“, кв. Симеоново,
некоригиран, в местата с достъп, район „Витоша“,350 м;
51.
река Шиндра

участък след моста на ул. „Павел Красов“ до вливане в р. Искър, кв.
Горубляне, коригиран, район „Младост“, 660м;
52.
река Бистришка

участък
от
км0+100
до
км1+600,
район
„Панчарево”,
коригиран/некоригиран, 1500м;
53.
Дере по ул. „Корията“, с. Панчарево“

участък от 50м преди ул. „Корията“, по течението до вливането в р.
Бистришка, некоригиран, район „Панчарево”, 200м;
54.
река Косана

участък преди и след водостока на ул. „Банище”, некоригиран, район
„Панчарево”, 400м;
55.
река Ведена, с. Кокаляне

участък от мост на ул. „Самоковско шосе“ до вливането й в язовир
„Панчарево“, некоригиран, 300м;
56.
дере по ул. „Орниче“, с. Кокаляне

участък по ул. „Орниче“, от ул. „Искър“ до ул. „Слатин дол“,
некоригиран, район „Панчарево”, 300м;
57.
отводнителен канал в с. Кривина

участък от ул. „Римска ракла” до Стопански двор, коригиран, район
„Панчарево”, 200м;
58.
отводнителен канал в с. Казичане

участък в м. „Герена“, преди и след мост на ул. „Траянов път“,
коригиран, район „Панчарево”, 400м;
59.
дере „Брожданска бара”, с. Лозен

участък от 200м, при ул. „Кайгана” и при ул. „Лилия“, некоригиран,
район „Панчарево”, 200м;
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60.
дере „Сопохска бара”, с. Лозен

участък от ул. „Къси дол“ 250м по течението, некоригиран, район
„Панчарево”, 250м;
61.
Дере по ул. „Дъб“, с. Лозен

участък по ул. „Дъб“, некоригиран, район „Панчарево“, 350м;
62.
Дере „Шолева бара“, с. Лозен

участък преди ул. „Варовита“ по течението, некоригиран, район
„Панчарево“, 350м;
63.
Река Кална, с. Бистрица

участък от възел „Бункера“ до „Фризомат“, некоригиран, район
„Панчарево“, 1600м;
64.
река Ракита, с. Пасарел

участък от 1500м в селото до вливането в р. Искър, некоригиран, район
„Панчарево”, 1500м;
65.
дере „Момин камък”, с. Пасарел

участък от 100м в селото, по ул. „Момин камък”, некоригиран, район
„Панчарево”, 100м;
66.
Открит канал до Тренировъчен с-н на ФК Септември, с. Герман

участък от 50м след ул. "Патриарх Герман" /срещу стадинон на ФК
Септември/ до вливане в р. Искър, район „Панчарево“, некоригиран, 400м;
67.
отводнителен канал в с. Герман

участък от 50м преди ул. „Патриарх Герман”/„Маринова къща”/ до
вливане в река Искър, некоригиран, район „Панчарево”, 650м;
68.
река Локорска, с. Локорско
•
участък от пасарелката на ул. „Драгоната“ до края на населеното място,
некоригиран, район „Нови Искър”, 800м;
69.
река Войнежка, с. Войняговци
•
участък от спортната площадка до участък, поддържан от „Напоителни
системи“ ЕАД, некоригиран, район „Нови Искър”, 550м;
70.
Лозянски дол, кв.Изгрев
•
участък от ул. „Надежда“ до вливането в река Искър, некоригиран,
район „Нови Искър”, 800м;
•
участък от ул. „Надежда“ до 100 м срещу течението, некоригиран, район
„Нови Искър”, 100м;
71.
река Кътинска, с. Кътина
•
участък от моста на ул. „Сливница“ до ул. „Младежка“, некоригиран,
район „Нови Искър”, 1300м;
•
участък от моста на ул. „Сливница“ до 300м срещу течението,
некоригиран, район „Нови Искър”, 300м;
•
участък от покрита част срещу течението, некоригиран, кв. Курило,
район „Нови Искър”, 100м;
72.
река Червена
•
участък от ул. „Липите“ до вливането в река Блато,
коригиран/некоригиран, район „Нови Искър”, 800м;
•
участък
от
ул.
„Липите“
до
400м
срещу
течението,
коригиран/некоригиран, район „Нови Искър”, 400м;
•
участък по 120м от двете страни на моста Нови Искър-Доброславци,
коригиран, район „Нови Искър”, 250м;
73.
река Габровница, с. Доброславци
•
участък от началото на регулацията до ул. „Детска песен“, некоригиран,
район „Нови Искър”, 480м;
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•
участък от ул. „Детска песен“ до моста на пл. „Мегдана“, коригиран,
район „Нови Искър”, 350м;
74.
река Балшенска, с.Балша
•
участък от ул. „Иван Денкоглу“ до края на населеното място,
некоригиран, район „Нови Искър”, 600м;
75.
река Подгумерска, с.Подгумер
•
участък от началото на населеното място до мост на ул. „Стубела“,
некоригиран, район „Нови Искър”, 240м;
•
участък от моста на ул. „Спортист“ до края на населеното място,
некоригиран, район „Нови Искър”, 390м;
76.
отводнителен канал, с. Кубратово
•
участък от ул. „София“ до вливането в река Искър, некоригиран, район
„Нови Искър”, 600м;
77.
отводнителен канал през с. Житен
•
участък от началото на селото до вливането в река Крива река,
коригиран, район „Нови Искър”, 800м;
78.
отводнителен канал при фирма „Прогрес“, кв. Курило
•
участък от оградата на „Прогрес“ до 1000м по течението, некоригиран,
район „Нови Искър”, 1000м;
79.
отводнителен канал северно от с. Мировяне
•
участък след Мировско шосе, некоригиран, район „Нови Искър”, 1150м;
80.
река Янещица, с. Яна
•
участък от мост на „Старо Ботевградско шосе“ до баражна система,
коригиран, район „Кремиковци“, 460м;
81.
река Сеславска
•
участък от началото на регулацията (север) до ул. „Боримечката“,
некоригиран, район „Кремиковци“, 450м;
•
участък от ул. „Боримечката” до ул. „Чавдар”, коригиран, район
„Кремиковци”, 850м;
82.
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, 945м;
83.
Отводнителен канал северно от гр. Бухово
•
участък с дължина 350м преди ул. „Данаил Бонев“ (начало на
регулацията, коригиран, район "Кремиковци", 350м;
•
участък от начало на регулацията (по ул. „Данаил Бонев“) до ул.
„Никола Бонев”, коригиран, район "Кремиковци", 400м;
•
участък по ул. „Чучура“ до ул. „Никола Бонев”, коригиран, район
"Кремиковци", 150 м;
84.
отводнителен канал северно от кв. Кремиковци
•
участък № 1 - от начало на регулацията до ул. „Св. Георги
Победоносец”, коригиран/некоригиран, район "Кремиковци", 550м;
85.
река Желявска, с. Желява
•
участък по ул. „Васил Левски ” до края на регулацията, некоригиран,
район "Кремиковци", 1380м;
86.
отводнителен канал в с. Горни Богров
•
участък между ул. „3-ти март” и бул. „Васил Левски”, коригиран, район
„Кремиковци”, 350м;
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•
участък между ул. „Рендова” и бул. „Васил Левски” до края на
регулацията, коригиран, район „Кремиковци”, 300м;
87.
Отводнителен канал в с. Челопечене
•
участък по ул. „Войнишка чешма”, коригиран, район „Кремиковци”, 250
м;
88.
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;
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