
1 Канавка ул. "Хан Пресиян" 

2 Водосток ул. "Стоян Заимов" и канавка по ул. "Стоян Заимов"

3 "Франга дере" от ул. "Девня" до заустване във Варненско езеро

4 Канавка успоредна на бул. "Васил Левски"

1
Шокаров канал по ул. "Царевец", в участъка от бул. "В. Лвски" през бул. "Княз Борис I" до 

съоръжението за заустване в Черно море (с изключение на утайника с прозорчето)

2
Дере успоредно на пътя за с. Каменар, кв. "Франга дере", в участъка от завоя със 

съдовете до асфалтовия път 
3 Дере телевизионна кула през ж.к. "Бриз" до Черно море

4
"Домус дере" от СО "Сотира", през бул. "Хр. Смирненски", продължава успоредно на ул. 

"Мадара" до ул. "Царевец"

5
"Драгу дере" - кв. "Виница" до Дом "Майка и дете" през моста в края на кв. "Виница" до 

чешма "Аязмо и участъка в к.к. "Св. Св. Константин и Елена"

6

"Кайнак дере" от СО "Добрева чешма" през СО "Розмарин", преминаващо през центъра 

на кв. "Виница" до ул. 41 и участъка в к.к. "Св. Св. Константин и Елена ", включващ  левия 

ръкав
7 "Кемер дере" от СО "Сотира" до бул. "Царевец"

8
"Кокардажа дере" от ж.к. "Изгрев" до бул. "В. Левски", включително участъка между 

платната на булеварда

9

"Фатрико дере" - кв. "Виница", участъка от селскостопанските сгради над ул. Константин 

павлов" до моста в началото на кв. "Виница" и ръкав от под картинг пистата покрай 

разсадника до основното дере
10 "Франга дере" от ж.к. "Изгрев" до бул. "Цар Освободител"

11
Отводнителни канавки разположени от двете страни на път Аладжа манастир - к.к. 

"Златни пясъци"

1 "Дере" ЗПЗ - север от бул. "Янош Хуняди" до вливането в Елпромско дере

2
Дере и охранителен канал СО "Кочмар" от СО "Кочмар", успоредно на бул. "Трети март" 

до вливането в Елпромско дере

3
Дере и охранителен канал успореден на ул. "Георги Пеячевич" от ул. "Под игото" до дере 

"Струга"

4
Дере и охранителен канал СО "Пчелина" от СО "Пчелина" до вливането в дере "Струга" 

(над кръстовището на бул. "Цар Освободител" и бул. "Хр. Смирненски"

5
"Елпромско дере" от СО "Кочмар" над бул. "Трети март" до заустване във варненско 

езеро

6 Отводнителен канал под ул. "Девня" и ж.п мост (до кръговото с бул. "Република")

1 Балъм дере I-ви участък - от извора до бул. "3 март" 

2 Балъм дере II-ри участък - от извора до бул. "3 март" до бул. "Цар Освободител"

3
Балъм дере III-ти участък - от бул. "Цар Освободител" (западно от "Техномаркет") до бул. 

"Янош Хуняди" (източно от Комитовоханче), където е заустено.

Наименование на видовете дейности

РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

РАЙОН "ОДЕСОС"

РАЙОН "МЛАДОСТ"

РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК"



4 Дере Налбанка I-ви участък южно от печатница "ВАЦ" до пътя водещ до фирма "МЗ-60"

5 Дере Налбанка II-ри участък от пътя за "МЗ-60" до езерото

6
Дере Налбанка III-ти участък от бетонов възел "Хелиос-99" и се влива в основното корито 

в района на бетонов възел "Темпо бетон".
7 Дере в СО "Ментеше"

8 Пътна канавка на бул. "Вл. Варненчик" (до шоурум на Хюндай)

9 Пътна канавка на северно от бул. "Константин и Фружин"

1 Източен отводнител канал - ул. "Моряшка"

2 Западен охранителен канал - ул. "Горна Студена"

3 Канавка ул. "Фичоза"

КМЕТСТВО "ЗВЕЗДИЦА"

1
Канавка на територията на кметство "Звездица" от Военно поделение 36940 - "Чайка" до 

"Куру чешма"
2 Канавка на територията на кметство "Звездица" на ул. "Титания"

3 Водосток на територията на кметство "Звездица" от ул. "Феникс" до "Куру чешма"

1
Отводнителни канали с обща дължина 1700 м на територията на с. Константиново I-ви 

участък от началото на ул. "Васил Левски" до моста на училището

2
Отводнителен канал II-ри участък от края на ул. "Марица" до ул. "Янтра" и вливане в 

отводнителен канал на ул. "Васил Левски"

1 Дере с. Тополи, ул. "Д-р Липов" към местност "Кайнака"

1 Отводнително съоръжение/канавка, успоредна на пътя гр. Варна - с. Каменар

2 Два броя водостоци под асфалтов път за с. Каменар  

РАЙОН "АСПАРУХОВО"

КМЕТСТВО "КОНСТАНТИНОВО"

КМЕТСТВО "ТОПОЛИ"

КМЕТСТВО "КАМЕНАР"


