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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 предходния цикъл на  ДН

МИН АЛИ Н АВОДН ЕН ИЯ ГРАН ИЦИ

Землищна  гра ница
Об щинска  гра ница
Об ла стна  гра ница

Държ а в на  гра ница
 (речна )

Държ а в на  гра ница

* 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

Ма ща б  при печа т А3
1:90 000
МАЩАБКарт ат а е с ъзд ад ена с ф инанс оват а под крепа на

Операт ивна програма "Околна сред а 2014-2020 г.",
съ ф инансирана от  Европейския с ъюз чрез Кохезионния ф онд ,

по проект  BG16M1OP002-4.005-0001 "ПУРН – вт ори цикъл 2022-2027"

* Събитие – наводнение слу чило се в рамките на определена територия
** Местополож ение – наводнение слу чило се в рамките на едно землищ е, част от събитие
*** Наводнение със значителни неблагоприятни последиц и – на ниво събитие или местополож ение
по смисъла на Методика за предварителна оц енка на риска от наводнения, Директива 2007/60/ЕО.
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