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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

АГКК  Агенция по геодезия, картография и кадастър 

АРП   Анализ разходи-ползи 

БАН   Българска академия на науките 

БД  Басейнова дирекция 

БД „ИБР” Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район” 

БС  Басейнов съвет 

БУ  Басейново управление 

ВиК   Водоснабдяване и канализация 

ГД „ПБЗН” Главна дирекция”Пожарна безопасност и защита на населението” 

ГИС   Географска информационна система 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДМА   Дълготрайни материални активи 

ДН  Директива за наводненията 

ЕИДП  Европейски инструмент добросъседство и партньорство 

ЕК   Европейска комисия 

ЕС   Европейски съюз 

ЕФРР  Европейски фонд за регионално развитие 

ЗВ  Закон за водите 

ЗЗБ   Закон за защита при бедствия 

ЗЗТ  Закон за защитените територии 

ЗООС  Закон за опазване на околната среда 

ИАОС  Изпълнителна агенция ”Околна среда” 

ИБР   Източнобеломорски район 

ИПП   Инструмент за предприсъединителна помощ 

КПКЗ  Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

МВР   Министерство на вътрешните работи 

МЗХ   Министерство на земеделието и храните 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРРБ  Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

НЕК   Национална електрическа компания 
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НЕМ   Национална екологична мрежа 

НИМХ-БАН Национален институт по метеорология и хидрология към БАН 

НСИ   Национален статистически институт 

ОП   Обществена поръчка 

ОПОС Оперативна програма ”Околна среда” 

ОПРР  Оперативна програма ”Регионално развитие” 

ПБВ   Питейно-битово водоснабдяване 

ПоМ   Програма от мерки 

ПОРН  Предварителна оценка на риска от наводнения 

ПРЗПРН Предварителен район със значителен и потенциален риск  

от наводнения 

ПРСР  Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на  

околната среда 

ПУРБ  План за управление на речните басейни 

ПУРН  Плана за управление на риска от наводнения 

РБУ   Район за басейново управление 

РДВ   Рамкова Директива за водите 

РЗПРН Район със значителен и потенциален риск от наводнения 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

СОЗ   Санитарно-охранителна зона 

ХМС  Хидрометрична станция 

ЦМТ   Цифров модел на терена 

WISE   Европейска информационна система за води 
 
 

 


