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Наводнение – лица за контакт и информация за предлаганата помощ 

Моля, имайте предвид: за посочените по-долу предложения за помощ може да се осъществи контакт само на 
немски език 

 

Städtische Auskunft – Zentrale  
Градски информационен център 
 

02331/207-5000 
 

• Приемна за въпроси на гражданите 
 

• Информация за общинската административна 
дейност 

Stadt Hagen – Zentrale Hotline für „Hochwasser“ / Freiwilligenzentrale  
Град Хаген – Централен офис гореща линия за “Наводнения” / Доброволчески център 
 

02331/207-5985 
02331/207-5976 
02331/207-5974 
 
hochwasserhilfe@stadt-hagen.de 
 

• Координиране на предложения за помощ 
 
 
 

• Помощ при дейности по разчистването  
 

• Транспортни дейности  
 

• Подслон (частни квартири) 

• Координация на помагащите хора на място 
 
 

Регистрационен формуляр (за помагащи лица, частни 
лица, нуждаещи се от помощ и при нужда от помощ за 
организации): 
https://fzhagen.de/hochwasserhilfe/ 
 

Повече не се приемат дарения на вещи! 

Kitas  
Детски градини 

Stadt Hagen  
Град Хаген 
 

02331/207-4440 

• Алтернативни възможности за грижи за децата при 
затворени детски градини 

Wohnungsnotfälle  
Спешни случаи за жилищно настаняване 

Stadt Hagen Zentrale Fachstelle 
für Wohnraumsicherung  
Град Хаген Централна служба 
за осигуряване на жилищно 
настаняване 
 

02331/207-2727 
02331/207-5865 

• За лица, които са останали без подслон 
 

Städtisches Beratungszentrum „Rat am Ring“  
Градски консултативен център “Рат ам ринг” 

Stadt Hagen  
Град Хаген  
 

02331/207-3991 
 

familienberatung@stadt-hagen.de  

• Психологическа помощ за засегнатите лица 
(семейства, деца и младежи). 

• Кризисна интервенция 

• Подходяща за децата преработка на впечатленията 

• Допълнителна информация: 
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397441.html  
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WBH 

 
notlage@wbh-hagen.de 
 
 

• Координиране на техническа помощ със строителни 
машини, камиони и др. 

HEB 
 

02331/3544 4444 
 

Цялата информация се 
актуализира непрекъснато на 
уебсайта на HEB: 
www.heb-hagen.de 
 

• Безплатно изхвърляне на обемисти отпадъци и 
електрически/електронни отпадъци 
 

• Непрекъснато в кварталите на града (ежедневно 
актуализиране на обслужваните райони на уебсайта) 

• Помощ при товаренето на обемисти отпадъци и 
електрически/електронни отпадъци в контейнерите   

 

Untere Wasserbehörde  
Окръжен орган за управление на водите 

Stadt Hagen Umweltamt  
Град Хаген Агенция по 
околната среда 
 

umweltschaden@stadt-hagen.de  

• Регистриране на екологични щети 
 

• Помощ за засегнатите лица, които в кратки срокове 
трябва да обезпечат или поправят екологични щети 
върху строителни обекти с оглед на безопасността на 
движението, предотвратяването на последващи щети 
или по други причини. 

 

• Съобщенията трябва да съдържат следните данни: 
адрес, кратко описание на щетата, лице за контакт, 
телефонен номер или имейл адрес за контакт.  

 

• Съобщенията ще се обработват възможно най-
небюрократично и спешно. 

• Допълнителна информация: 
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397443.html 
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