Предварителна оценка на риска от наводнения в съответствие с директива 60/2007/EС

Анкетен лист за минали наводнения на територията на общината
1

община / населено място

област

отговаряща
Басейнова дирекция

река / водно тяло

да


не


2

Имало ли е в миналото наводнения на територията на общината?

3

Информация за случилите се наводнения (при повече от 4 събития, моля, копирайте страницата)

4

3

продължете с

вид / причина за наводнението (откъде дойде водата?)

дата на събитието
(ден/месец/година)

продължете с

море / река

скатови води

подземни води

канализация

4

засегнати жители
преливане /
разрушаване на
язовир









































брой
жители

брой
жертви

Има ли защитни съоръжения ? Ако да, какви?
да


диги

защитни стени

ретензионни басейни над населено място

Съществуващите защитни съоръжения предотвратяват ли наводнения или намаляват ли
последиците от наводнения?

...............................

да


/

не


не
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община / населено място

5

област

отговаряща
Басейнова дирекция

река / водно тяло

Информация за предизвиканите щети при минали наводнения (при повече от 4 събития, моля, копирайте страницата)
дата на събитието
(ден/месец/година)

засегнати площи, сгради и съоръжения (максимални водни нива, сума на щетите)
населени територии


максимално водно ниво (около)
размер на щетите (приблизителен)

..................


м

................... лв.


максимално водно ниво (около)
размер на щетите (приблизителен)

..................

м

................... лв.

размер на щетите (приблизителен)

..................

м

................... лв.

размер на щетите (приблизителен)
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..................

м

................... лв.

..................

м

................... лв.

..................

м

................... лв.

................... лв.

..................

..................

м

................... лв.

..................

..................

м

................... лв.

..................

..................

м


м

................... лв.

..................

................... лв.

м

................... лв.


.................. м

..................

................... лв.

................... лв.


м

м

................... лв.



................... лв.

..................

м

................... лв.


м





................... лв.

..................

паметници на
културата






м

селскостопански
площи






максимално водно ниво (около)

..................

инфраструктурни
съоръжения





максимално водно ниво (около)

индустриални и
търговски площи

..................


м

................... лв.

В миналото не са наблюдавани наводнения с предизвикани щети.

м

..................

м

................... лв.

продължете с
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община / населено място

6

област

отговаряща
Басейнова дирекция

река / водно тяло

Представяне на границите на разливане (залети територии) при минали наводнения
Много важно и от голяма полза за по-нататъшната обработка и оценка на риска от наводнения е познаването на размера и границите на залетите при
минали наводнения територии. Поради този факт Ви молим, по възможност, да нанесете и представите границите на залетите територии с
максимален обхват или да представите по отделно границите на разливане при различни минали наводнения. За целта може да изберете различни
варианти за графично представяне от предложените в таблицата по-долу. Моля отбележете кой вариант за графично представяне сте избрали.

варианти за графично представяне на разливане (залети територии)
дата на събитието
(ден/месец/година)

нанасяне на
границите на
разливане в Google
Earth

Анкетен лист за минали наводнения

ръчно нанасяне на
границите на
разливане върху
карта

ръчна скица на
границите на
разливане върху
налична карта

извадка от
кадастрална карта с
отбелязани граници
на разливане

снимки
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община / населено място

7

област

река / водно тяло

отговаряща
Басейнова дирекция

Допълнителни забележки за минали наводнения
Тук имате възможност да направите допълващ коментар или да ни даде допълнителна информация за минали наводнения, които по Ваша преценка
са важни

Анкетен лист за минали наводнения

страница
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община / населено място

8

река / водно тяло

отговаряща
Басейнова дирекция

лице за контакт в общината/ адрес за контакт
име, фамилия

9

област

адрес

телефон

е-мail

адрес

телефон

е-мail

данни за контакт и за въпроси
институция / лице за контакт
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