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Списък на използваните съкращения
БДЗП Българско дружество за защита на птиците
ВПС Висока природна стойност
ГД Генерална дирекция
ГИС Географска информационна система
ДЗЕС Добро земеделско и екологично състояние
ДМА Дълготрайни материални активи
ДФЕС Договор за функционирането на ЕС
ЕИО Европейска икономическа общност
ЕК Европейска комисия
ЕНП Екологично насочени площи
ЕО Европейска общност
ЕП Европейски парламент
ЕС Европейски съюз
ЕСП Европейска сметна палата
ЕФГЗ Европейския фонд за гарантиране на земеделието
ЗИУ Законоустановени изисквания за управление
ЗПЗП Закон за подпомагане на земеделските производители
ЗТ Защитени територии
ИЗП Използваема земеделска площ
ИСАК Интегрирана система за администриране и контрол
МЗХ(Г) Министерство на земеделието и храните (и горите)
МОСВ Министерство на околната среда и водите
Н2К Натура 2000
НСИ Национален статистически институт
ОВМ Орнитологично важни места
ОЗ Обработваеми земи
ООН Организация на обединените нации
ОСП Обща селскостопанска политика
ПДП Площи, допустими за подпомагане
ПЗП  Постоянно затревени площи
ПМЛ Пасища, мери, ливади
ПРСР Програма за развитие на селските райони
СЕП  Схема за единно плащане по Стълб 1 на ОСП
СЕПП Схема за единно плащане на площ
СЗП Смесено земеползване
СИЗП Система за идентификация на земеделските парцели
ТН  Трайни насаждения
ФБ Физически блок
ENRD Европейска мрежа за развитие на селските райони
IUCN Международен съюз за опазване на природата
SWOT Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите


