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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. Бе л и Лом - от с. Писанец до с. Нисово (BG1_APSFR_RL_101)

РЗПРН от предходния цикъл на ДН

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"
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ГРАНИЦИ
Държ авна граница

Областна граница
Об щи нска граница
Зем лищна граница

Държ авна граница
 (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.

Наводнения със значи телни неблагоприятни
последици  - съб и ти е *

Линейно разполож ени е

Об щ б рой наводнения - м естополож ени е **
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Наводнения със значителни
неблагоприятни последици ***
Други минали наводнения

Площно разполож ени е

КАТ ЕГОРИИ РИСК

Експертна оце нка
Да

Чове шко здраве Стопанска дейност

* 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 Дъж довни

Внезапни
(поройни ) Градски Прели ване

над язови рна стена
Разрушаване

на язови рна стена

Окол на среда

Общество
Ч овешко здраве

Инф раструктура

Стопанска дейност от
втори чен и  трети чен сектор

Стопанска дейност от
първи чен сектор

Недви ж и м о и м ущество
Защи тени  тери тори и
Зам ърсяване с опасни
вещества
Други  неблагопри ятни  последи ци
върху околната среда

Състояни е на водни те тела
Кул турно насл едство
Културни  ценности


