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ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Басейнова дирекция за управл ение на водите "Дунавски район"

Район с ъс  значит елен пот енциален риск от  навод нения:

Р ЗПР Н от пре д ход ни я цикъл на ДН

МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ ГРАНИЦИ

Землищна граница
Общи нска граница
Областна грани ца

Държав на грани ца
 (речна)

Държав на грани ца

* 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

* Съ битие – наводнение сл учило се в рамките на определ ена територия
** Местопол ожение –  наводнение сл учило се в рамките на едно земл ище, част от съ битие
*** Наводнение съ с значител ни неблагоприятни посл едици – на ниво съ битие или местоположение
по смисъ ла на Методика за предварител на оценка на риска от наводнения, Директива 2007/60/ЕО.

Нав од не ни я със значителни неблагоприятни
после д и ци  - събити е *

Ли не й но разположе ни е
Площно разположе ни е

Общ брой  нав од не ни я - местоположе ни е **
20

1
5
10 Наводнения със значителни

неблагоприятни последици ***
Други минали наводнения

КАТЕГОРИИ РИСКТИП ОВЕ НАВОДНЕНИЯ
Морски ИнфраструктурниРечни Дъж довни

Внезапни
(порой ни ) Град ски Пре ли в ане

над  язов и рна сте на
Р азрушав ане

на язов и рна стена

Човешко здраве

Стопанска де йност
Обществ о
Чов ешко зд рав е

Не д в и жи мо и муществ о
Инфраструктура
Стопанска д е й ност от
първ и че н сектор
Стопанска д е й ност от
в тори че н и  трети че н сектор

Околна среда

Културно наследство
Експертна оценка

Състояни е на в од ни те тела
Защи те ни  те ри тори и
Замърсяв ане с опасни
в еществ а
Други  неблагопри ятни  после д и ци
в ърху околната сре д а

Културни  це нности
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