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БО - Битови отпадъци 

ВЕЕС - Висш експертен екологичен съвет 

ВЕЦ  - Водноелектрическа централа 

ГЗ - Гражданска защита 

ГМО - Генетично модифицирани организми 

ГПСОВ - Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДВ - Държавен вестник 

ДО  - Допустимо отклонение 

ДОВОС - Доклад за оценка на въздействието върху околната среда 

ЕО - Екологична оценка 

ЕС - Европейски съюз 

ЗБР - Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ  - Закон за водите 

ЗГМО - Закон за генетично модифицираните организми 

ЗЗШ - Закон за защита от шума в околната среда 

ЗЗВВХВП - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати 

ЗЗТ   - Закон за защитените територии 

ЗЛР  - Закон за лечебните растения 

ЗООС  - Закон за опазване на околната среда 

ЗОПОЕК - Закон за отговорност за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 

ЗП - Закон за почвите 

ЗПБ - Закон за подземните богатства 

ЗУО  - Закон за управление на отпадъците 

ЗЧАВ  - Закон за чистотата на атмосферния въздух 

ЗДОИ - Закон за достъп до обществена информация 

ЗДС - Закон за държавния служител 

ИАОС  - Изпълнителна агенция по околна среда 

ИЙЛ   - Източник на йонизиращо лъчение 

ИСПА  - Инструмент за структурни политики по присъединяването 

КАВ  - Качество на атмосферния въздух 

КПКЗ  - Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

КР  - Комплексно разрешително 

МДК - Максимално допустима концентрация 

МЗ - Министерство на здравеопазването 

МОСВ  - Министерство на околната среда и водите 

МПС  - Моторно превозно средство 

НАСЕМ - Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг 

НДЕ  - Норма за допустима емисия 

НСМОС - Национална система за мониторинг на околната среда 

НСМПВ - Националната система за мониторинг на повърхностни води 

НП  - Наказателно постановление 

НПО  - Неправителствена организация 

ОО  - Опасни отпадъци 

ОСП  - Общ суспендиран прах 

ПДЕ  - Пределно допустима емисия 

ПДК  - Пределно допустима концентрация 
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ПКЦ  - Парокотелна централа 

ПМС   - Постановление на Министерски съвет 

ППСКР  - Превишени прагови стойности  за консумация на разтворители 

ПС - Прагова стойност 

ПСОВ   - Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУП   - Подробен устройствен план 

ПУР   - Планове за управление на разтворители 

РДВР  - Регионална дирекция на вътрешните работи 

РЕЕС  - Регионален експертен екологичен съвет 

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

РИОКОЗ - Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РЛ   - Регионална лаборатория 

РОУ    - Район за оценка и управление 

РОУКАВ - Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

РСВ   - Полихлорирани бифенили 

РСПАБ  - Регионална служба “Пожарна и аварийна безопасност” 

РСРЗ   - Регионална служба “Растителна защита” 

СГН  - Средногодишна норма 

СДН  - Средноденонощна норма 

СЧН  - Средночасова норма 

ТЕЦ  - Топлоелектрическа централа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите е със седалище и адрес: 

гр. Плевен 5800, ул. “Александър Стамболийски” № 1 А 

URL: http://riew-pleven.eu/index.html  

E-mail: riosvpl@yahoo.com ; office@riew-pleven.org 


