
 
 
 
 
 
 
 

Проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027”, с бенефициент Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции  

 

 

 

 

 

Анкета за описание на минали наводнения 

Отделна анкета се попълва за всяко наводнение, случило се в землището на всяко населено място  

през периода 2011 – 2019 г. 

Преди попълване на анкетата, прочетете инструкцията към нея. 

 Населено място Попълнете името на населеното място и ЕКАТТЕ кода му. Например „Пазарджик - 55155“. 

 Община Попълнете името на общината. 

1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАВОДНЕНИЕТО 

1.1 Време 

1.1.1 
Дата и час на настъпване  на събитието 

DD-MM-YYYY HH-MM 

1.1.2 Продължителност на събитието Продължителността се отчита от момента на настъпване до момента на оттегляне на водата от наводнената 

територия. Посочете мерните единици. Например „1 ден“ или „12 часа“. 

1.1.3 Колко пъти събитие с подобен размер се е случвало на това 

място (брой) 

Например „Събитие с подобен размер се е случвало в гр. Пазарджик 5 пъти“. В полето запишете „5“. 

1.1.4 През колко години събитие с подобен размер се е случвало 

на това място (брой) 

Например „Събитие с подобен размер се случва в гр. Пазарджик на всеки 2 години“. В полето запишете „2 

години“ 

1.2 Описание 

1.2.1 Източник на наводнение 

(Възможен е повече от един отговор) 

 

 

☐ Речно наводнение ☐ Наводнение от подземни води 

☐ Дъждовно наводнение ☐ Инфраструктурно наводнение 

☐ Морско наводнение   
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1.2.2 Механизъм на формиране на наводнението 

(Възможен е повече от едит отговор) 

☐ Естествено преливане на река ☐ Подприщване или намаляване 

нарушаване на проводимостта 

☐ Преливане над защитните съоръжения ☐ Друго 

☐ Повреда на защитно или инфраструктурно 

съоръжение 

  

1.2.3 Характеристика на наводнението 

(Възможен е повече от едит отговор) 

☐ Поройно наводнение ☐ Наносен поток 

☐ Наводнение от снеготопене ☐ Висока скорост на течението 

☐ Друго внезапно наводнение ☐ Дълбоко наводнение 

☐ Постепенно наводнение ☐ Друго 

☐ Бавно наводнение   

1.2.4 Друго описание на наводнението Опишете със свои думи протичането на наводнението. 

1.3 Териториален обхват на наводнената територия 

1.3.1 Начин на описание на териториалния обхват 

(Възможен е повече от едит отговор) 

☐ Файл с координати (kmz, kml, shapefile) ☐ Друго 

☐ Текстово описание ☐ Няма информация 

☐ Карта   

1.3.2 Описание на териториалния обхват Опишете със свои думи кои части от землището на населеното място са били наводнени. За целта може да 

използвате имена на улици, кадастрални имоти, адреси, познати обществени сгради и др. Ако има повече от 

една наводнени територии, тук опишете всички. Например „наводнена е територията между улиците Христо 

Ботев и Ангел Кънчев  в района на СОУ Иван Вазов.“ 

1.3.3 Площ на наводнената територия (кв.км) Въведете число. 

1.3.4 Официални документи за събитието Ако във връзка със събитието разполагате с доклади, карти или друга официална информация, цитирайте 

името на документите тук и ги прикачете към въпросника. 

1.3.5 Други населени места засегнати от наводнението 

 

Ако наводнението обхваща и други населени места, избройте ги тук. 

2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ 

2.1 КАТЕГОРИЯ ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 

2.1.1 Смъртни случаи и пряко засегнати хора 
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2.1.1.1 Жертви и изчезнали (брой) Въведете число. 

2.1.1.2 Ранени и болни хора (брой) Въведете число. 

2.1.1.3 Хора с разрушени и повредени жилища (брой) Въведете число. Въведете число. 

2.1.1.4 Хора, които са евакуирани (брой) Въведете число. 

2.1.1.5 Хора, чийто поминък е бил прекъснат или унищожен (брой) Въведете число. Опишете източника на информация. 

2.1.1.6 Прекъсване на дейността на обществени услуги (брой) 

Здравни, образователни услуги, услуги по производство и разпределение на електрическа, топлинна 

енергия и природен газ, транспортни, информационни и комуникационни, водоснабдителни, 

канализационни, услуги по управление на отпадъците, услуги предоставяни от органите на местното 

самоуправление и публичната администрация, услуги предоставяни от службите за реакция при 

извънредни ситуации, услуги, осигуряващи защита на населението. 

Въведете число. Опишете източника на информация. 

2.2 КАТЕГОРИЯ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

2.2.1 Директно засегнато имущество 

2.2.1.1 Повредени жилищни сгради (брой) масивни и полумасивни Въведете число. 

паянтови Въведете число. 

стопански сгради в жилищен имот Въведете число. 

2.2.1.2 Разрушени жилищни сгради (брой) масивни и полумасивни Въведете число. 

паянтови Въведете число. 

стопански сгради в жилищен имот Въведете число. 

2.2.1.3 Повредени нежилищни сгради (брой) масивни и полумасивни Въведете число. 

паянтови Въведете число. 

2.2.1.4 Разрушени нежилищни сгради (брой) масивни и полумасивни Въведете число. 

паянтови Въведете число. 

2.2.1.5 Обща сума за възстановяване на щети върху жилищни 

сгради (лв.)* 

Въведете парична сума в лева. Опишете източника на информация. 

2.2.1.6 Обща сума за възстановяване на щети върху нежилищни 

сгради (лв.)* 

Въведете парична сума в лева. Опишете източника на информация. 

2.2.2 Директно засегната инфраструктура 
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2.2.2.1 Разрушени или повредени здравни и социални заведения 

(брой) 

Брой разрушени Брой повредени 

2.2.2.2 Разрушени или повредени учебни заведения (брой) Брой разрушени Брой повредени 

2.2.2.3 Разрушени или повредени съоръжения за производство и 

разпределение на електрическа, топлинна енергия и 

природен газ (брой) 

Брой разрушени Брой повредени 

2.2.2.4 Разрушени или повредени транспортни съоръжения и 

пътища (брой / км) 

Брой разрушени Брой повредени 

Километри разрушени Километри повредени 

2.2.2.5 Разрушени или повредени информационни и 

комуникационни съоръжения (брой) 

Брой разрушени Брой повредени 

2.2.2.6 Разрушени или повредени водоснабдителни съоръжения 

(брой / км) 

Брой разрушени Брой повредени 

Километри разрушени Километри повредени 

2.2.2.7 Разрушени или повредени канализационни съоръжения и 

пречиствателни станции (брой / км) 

Брой разрушени Брой повредени 

Километри разрушени Километри повредени 

2.2.2.8 Разрушени или повредени съоръжения за управление на 

отпадъците (брой) 

Брой разрушени Брой повредени 

2.2.2.9 Разрушени или повредени обекти на местното 

самоуправление и публичната администрация (брой) 

Брой разрушени Брой повредени 

2.2.2.10 Разрушени или повредени обекти на службите за реакция 

при извънредни ситуации (брой) 

Брой разрушени Брой повредени 

2.2.2.11 Разрушени или повредени защитни съоръжения (брой / км) Брой разрушени Брой повредени 

Километри разрушени Километри повредени 

2.2.2.12 Описание на изброените разрушени или повредени инфраструктурни обекти 

(Ако определените редове по-долу не са достатъчни, добавете нови) 

Вид 

инфраструктура 

Вид 

съоръжение 

Име на обект Местоположение 

(адрес или 

координати) 

Вид засягане Период на 

прекъсване на 

услугата 

Описание на щетите Оценка на 

щетите (лв.)* 

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   
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Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

2.2.3 Директно засегнати обекти от земеделие, горско и рибно стопанство и добивна промишленост 

2.2.3.1 Площ на засегнатата земеделска земя (дка) Обща площ Площ на орни земи 

Площ на трайни насаждения 

Площ на парници и оранжерии 

2.2.3.2 Брой засегнати животновъдни стопанства (брой) Брой обекти 

2.2.3.3 Площ на засегнатите горски територии (дка) Площ на горски територии 

2.2.3.4 Засегнати oбекти от рибното стопанство (брой) Брой обекти 

2.2.3.5 Засегнати обекти от добивната промишленост Брой обекти 

2.2.3.6 Описание на изброените директно засегнати обекти от земеделие, горско и рибно стопанство и добивна промишленост 

(Ако определените редове по-долу не са достатъчни, добавете нови) 

Сектор Вид обект Име на обект Местоположение 

(адрес или 

координати) 

Вид засягане Период на 

прекъсване на 

услугата 

Описание на щетите Оценка на 

щетите (лв.)* 

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

2.2.4 Директно засегнати обекти от производство и услуги 
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2.2.4.1 Разрушени или повредени обекти от сектор „Преработваща 

промишленост“ (брой)  

Брой обекти 

2.2.4.2 Разрушени или повредени обекти от сектор „Строителство“ 

(брой) 

Брой обекти 

2.2.4.3 Разрушени или повредени обекти от сектор „Търговия; 

Ремонт на автомобили и мотоциклети“ (брой) 

Брой обекти 

2.2.4.4 Разрушени или повредени обекти от сектор „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ (брой) 

Брой обекти 

2.2.4.5 Разрушени или повредени обекти от сектор „Финансови и 

застрахователни дейности“ (брой) 

Брой обекти 

2.2.4.6 Разрушени или повредени обекти от сектор „Операции с 

недвижими имоти“ 

Брой обекти 

2.2.4.7 Разрушени или повредени обекти от сектор 

„Административни и спомагателни дейности“ (брой) 

Брой обекти 

2.2.4.8 Разрушени или повредени обекти от сектор „Професионални 

дейности и научни изследвания“ (брой) 

Брой обекти 

2.2.4.9 Разрушени или повредени обекти от сектор „Култура, спорт и 

развлечения“ (брой) 

Брой обекти 

2.2.4.10 Описание на изброените разрушени или повредени обекти от сектори производство и услуги 

(Ако определените редове по-долу не са достатъчни, добавете нови) 

Сектор Вид обект Име на обект Местоположение 

(адрес или 

координати) 

Вид засягане Период на 

прекъсване на 

услугата 

Описание на щетите Оценка на 

щетите (лв.)* 

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   
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Изберете от списък    Изберете от списък Изберете от списък   

2.3 КАТЕГОРИЯ ОКОЛНА СРЕДА  

(Попълва се от общините само при наличие на информация) 

2.3.1 Директно засегнати водни тела 

2.3.1.1 Повърхностни и подземни водни тела с влошено екологично 

и химично състояние (брой) 

Брой обекти 

2.3.1.2 Места, в които е настъпила негативна промяна в речните 

брегове, в т.ч. ерозия, свлачище и др. 

Брой места 

2.3.1.3 Описание на изброените директно засегнати водни тела и места 

(Ако определените редове по-долу не са достатъчни, добавете нови) 

Код на водно тяло Местоположение 

(координати) 

Вид засягане Причини довели до влошаване Оценка на 

щетите (лв.)* 

     

     

     

     

     

2.3.2 Директно засегнати защитени територии 

2.3.2.1 Влошаване на състоянието на защитени територии, по 

Закона за защитените територии (брой) 

Брой обекти 

2.3.2.2 Влошаване на състоянието на защитени зони от Натура 2000, 

според Директива за хабитатите и Директива за птиците 

(брой) 

Брой обекти 

2.3.2.3 Влошаване на състоянието на води за къпане, според 

Директивата за управление качеството на водите за къпане 

(брой) 

Брой обекти 
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2.3.2.4 Влошаване на състоянието на водовземания за питейни води 

(брой) 

Брой обекти 

2.3.2.5 Влошаване на състоянието на санитарно-охранителни зони 

за питейни води (брой) 

Брой обекти 

2.3.2.6 Описание на изброените директно засегнати защитени територии 

(Ако определените редове по-долу не са достатъчни, добавете нови) 

Вид защитена 

територия 

Код на защитена 

територия 

Име на защитена 

територия 

Местоположение 

(координати) 

Вид засягане Причини довели до влошаване Оценка на 

щетите (лв.)* 

Изберете от списък.       

Изберете от списък.       

Изберете от списък.       

Изберете от списък.       

Изберете от списък.       

2.3.3 Директно замърсяване на околната среда от промишлена авария следствие от наводнението 

2.3.3.1 Разрушени или повредени предприятия и съоръжения, които 

в резултат от наводнение са замърсили околната среда 

(брой) 

Брой обекти 

2.3.3.2 Други видове замърсители довели до негативни последици 

върху околната среда 

Брой обекти 

2.3.3.3 Описание на изброените директни замърсители на околната среда от промишлена авария 

(Ако определените редове по-долу не са достатъчни, добавете нови) 

Вид замърсител Име на замърсител Местоположение на 

замърсяването 

(координати) 

Вид засягане Причини довели до замърсяване Оценка на 

щетите (лв.)* 
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2.4 КАТЕГОРИЯ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

2.4.1 Директно засегнати културно-исторически обекти 

2.4.1.1 Разрушени или повредени недвижими културни ценности с 

категория национално и световно значение (брой) 

Брой обекти 

2.4.1.2 Разрушени или повредени музеи (брой) Брой обекти 

2.4.1.3 Разрушени или повредени обекти под егидата на ЮНЕСКО 

(брой) 

Брой обекти 

2.4.1.4 Разрушени или повредени храмове, които не са включени в 

предходните три категории (брой) 

Брой обекти 

2.4.1.5 Описание на изброените директно засегнати културно-исторически обекти 

(Ако определените редове по-долу не са достатъчни, добавете нови) 

Вид културно-

исторически 

обект 

Име на обект Местоположение 

(адрес или 

координати) 

Вид засягане Период на 

прекъсване на 

услугата 

Описание на щетите Оценка на 

щетите (лв.)* 

Изберете от списък.   Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък.   Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък.   Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък.   Изберете от списък Изберете от списък   

Изберете от списък.   Изберете от списък Изберете от списък   

* Оценката на щетите в лева е към датата, в която е определена и представлява разходи за възстановяване / ремонт на обекта. 
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Информация за анкетирания  Лице за контакт и въпроси 

Име и фамилия   Име и фамилия  

Организация / длъжност   Организация/длъжност  

Адрес   Адрес  

Телефон  Телефон  

И-мейл  И-мейл  

Дата на попълване    

 


