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ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ
Басейн ова дирекция за управлен ие н а водите "Дун авски район "

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

Нов РЗПРН

МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ ГРАНИЦИ

Зем л ищна граница
Общинска граница
Обл астна граница

Държав на граница
 (речна)

Държав на граница

* 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

Мащаб при печат А3
1:10 000
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 случило се в р амките на определена тер итория
** Местоположение – наводнение случило се в р амките на едно землище, част от събитие
*** Наводнение със значителни неблагопр иятни последици – на ниво събитие или местоположение
по смисъла на Методика за пр едвар ителна оценка на р иска от наводнения, Дир ектива 2007/60/ЕО.

Нав од нения със значител ни неблагоприятни
послед ици - събитие *

Линей но разпол ожение
Пл ощно разпол ожение

Общ брой  наводнения - м естопол ожение **
20

1
5
10 Наводнения със значителни

неблагоприятни последици ***
Други минали наводнения

КАТЕГОРИИ РИС КТИПОВЕ НАВОДНЕНИЯ
Морски ИнфраструктурниРечни Дъжд овни

Внезапни
(порой ни) Градски Прел ив ане

над  язов ирна стена
Разрушав ане

на язов ирна стена

Човешко зд раве

С топанск а д е й ност
Обществ о
Чов ешко зд рав е

Нед в ижим о им уществ о
Инф раструктура
Стопанска д ей ност от
първ ичен сектор
Стопанска д ей ност от
в торичен и третичен сектор

Околна сре д а

Културно насле д ство
Експертна оце нк а

Състояние на в од ните тел а
Защитени територии
Зам ърсяв ане с оп асни
в еществ а
Други небл агоп риятни посл едици
върху окол ната среда

Кул турни ценности

Да


