
Предварителна оценка на риска от наводнения  за Източнобеломорски район

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БАН         Българска академия на науките
БВП       Брутен вътрешен продукт

БД            Басейнова дирекция
БДИБР    Басейнова дирекция Източнобеломорски район
БДС       Брутна добавена стойност
БПС       Благоприятен природозащитен статус
ВиК   Водоснабдяване и канализация
ГИС          Географска информационна система
ГПСОВ     Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
ДНП Дирекция национален парк
ДУРН Директива за управление на риска от наводнения
ЕК     Европейска комисия
ЕС             Европейски съюз
ЗВ             Закон за водите
ЗЗТ           Закон за защитените територии
МКВП Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане
МОСВ      Министерство на околната среда и водите
НИМХ      Национален институт метеорология и хидрология
НСИ          Национален статистически институт
ОУПБЗН   Областно управление пожарна безопасност и защита на населението
ПСПВ        Пречиствателна станция за питейни води
ПУРБ         План за управление на речния басейн
ПУРН        План за управление на риска от наводнение
ПОРН        Предварителна оценка на риска от наводнения
РБУ       Район за басейново управление
РДВ          Рамкова директива по водите
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите
РЗИ Регионална здравна инспекция
ХМС       Хидрометрична станция
SAFER Services and Applications for Emergency Response (Услуги и приложения за 
реагиране при извънредни ситуации)
Qmax Максимално водно количество
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