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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. Осъм - гр. Летница (BG1_APSFR_OS_011)
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ГРАНИЦИ
Държ авна г раница

Областна г раница
Общинска г раница
Зе млищна г раница

Държ авна г раница
 (речна)

МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ

* Събитие – наводнение случило се в рамките на оп ределена територия
** Местоположение – наводнение случило се в рамките на едно землище, част от събитие
*** Наводнение със значителни неблагоприятни п оследици – на ниво събитие или местоположение
по смисъла на Методика за п редварителна оценка на риска от наводнения, Директива 2007/60/ЕО.

Навод не ния със значителни неблагоприятни
после д ици - събитие *

Лине й но разполож е ние

Общ брой навод не ния - ме стополож е ние **
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Наводнения със значителни
неблагоприятни последици ***
Други минали наводнения

Площно разполож е ние

КАТ ЕГОРИИ РИСК

Експертна оце нк а
Да

Човешко зд раве Стопанска д е й 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

Внезапни
(порой ни) Град ски Пре ливане

над  язовирна сте на
Разрушаване

на язовирна сте на

Околна сре д а

Обще ство
Чове шк о зд раве

Инфраструктура

С топанска д е й ност от
вториче н и третиче н се ктор

С топанска д е й ност от
първиче н се ктор

Не д виж имо имуще ство
Защите ни те ритории
Замърсяване  с опасни
веще ства
Други неблаг оприятни после д ици
върху ок олната сре д а

С ъстояние  на вод ните  тела
Културно насле д ство
Културни це нности


