
Приложение 6 

 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

 

БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните 

БАН – Българска академия на науките 

БФП – Безвъзмездна финансова помощ 

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници 

ВОМР – Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“ 

ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕЗФРСР – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕИБ – Европейска инвестиционна банка 

ЕК – Европейка комисия 

ЕО – Екологична оценка 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФМДР – Европейски фонд за морско дело и рибарство 

ЕФР – Европейски фонд за рибарство 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗОП – Закон за обществените поръчки 

ЗРА – Закон за рибарството и аквакултурите 

ИАМА – Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 

ИАРА – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

ИМП – Интегрирана морска политика 

ИПГВР – Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

ИСС – Информационно-статистическа система 

КЗД – Комисия за защита от дискриминация 

КН – Комитет за наблюдение 

КФ – Кохезионен фонд 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МЗ – Междинно звено 

МЗХ – Министерство на земеделието и храните 
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МИГ – Местни инициативни групи 

МИРГ – Местни инициативни рибарски групи 

МНСПАБ – Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България 

(2014-2020) 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МПП – Морско пространствено планиране 

МС – Министерски съвет 

МСП – Малки и средни предприятия 

МСР – Местни стратегии за развитие 

МУУ – Максимален устойчив улов 

МФ – Министерство на финансите 

НПРД – Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 

НРМ – Национална рибарска мрежа 

НСИ – Национален статистически институт 

НСМ – Национална селска мрежа 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

ОО – Одитен орган 

ОП – Оперативна програма 

ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление“ 

ОПИК – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

ОПНОИР – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОПОР – Обща политика в областта на рибарството 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда“ 

ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж“ 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 

ОПТТИ – Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОСР – Обща стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. 

ПИК – Политика за изменение на климата 

ПМДР – Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

ПОС – Политика за околна среда 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 
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РБ – Република България 

СО – Сертифициращ орган 

СП – Споразумение за партньорство 

ТРГ – Тематична работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство 

УО – Управляващ орган 

ЦКЗ – Централно координационно звено в администрацията на Министерски съвет 

 


