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Район с ъс  значит елен пот енциален риск от  навод нения:ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Басейнова дирекция за управл ение на водите "Дунавски район" р. Арабад жи д ере - гр. Вълчи  д ол (BG1_APSFR_DB_101)

Нов РЗПРН

Карт ат а е с ъз д ад ена с  ф инансоват а под крепа на Операт ивна програма "Околна сред а 2014-2020 г.", с ъф инанс ирана от  Европейс кия с ъюз чрез Кохезионния ф онд , по проект  BG16M1OP002-4.005-0001 "ПУРН – вт ори цикъл 2022-2027"
Мащаб при пе ча т А3
1:30 000
МАЩАБ

ГРАНИЦИ
Държ авна граница

Обл а стна граница
Общинска граница
Зе м л ищна граница

Държ авна граница
 (ре чна)

МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ

* Събитие – наводнение случило се в рам ките на определена територия
** Местоположение – наводнение случило се в рам ките на едно зем лищ е, част от събитие
*** Наводнение със значителни неблагоприятни последици – на ниво събитие или м естоположение
по см исъла на Методика за предварителна оценка на риска от наводнения, Директива 2007/60/ЕО.

Наводне ния със значи те л ни не бл а гоприятни
посл е дици - съби ти е  *

Лине йно ра зпол ож е ни е

Общ брой наводне ния - м е стопол ож е ни е  **
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Наводнения със значителни
неблагоприятни последици ***
Други минали наводнения

Пл ощно ра зпол ож е ни е

КАТ ЕГОРИИ РИСК

Експертна оценка
Да

Човешко зд равеСтопанска д ей ност

* С от мет ка с а от белязани т иповет е навод нения, опред елени за анализ на опаснос т т а и риска от  навод нения

Т ИПОВЕ НАВОДНЕНИЯ
Морски ИнфраструктурниРечни Дъжд овни

Вне з а пни
(поройни) Градски Пре л иване

над язови рна сте на
Ра з рушаване

на язови рна сте на

Околна сред а

Обще ство
Ч ове шко здра ве

Инфра структура

Стопанска де йност от
вториче н и тре тиче н се ктор

Стопанска де йност от
първиче н се ктор

Не дви ж и м о и м уще ство
Защи те ни те ри тори и
За м ърсяване  с опа сни
ве ще ства
Други не бл а гоприятни посл е дици
върху окол на та  сре да

Състояни е  на водни те  те л а
Културно наслед ство
Кул турни це нности


