
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД 09-588 

София,26.09.2008 г. 

 На основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на 
земеделието и храните, § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 30 от 
11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2.09.2008 г.),  § 3 от 
преходните и заключителни разпоредби  на Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване 
и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 - 2013 г., (обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2008 г.) и одобрен доклад на заместник-
министъра на земеделието и храните инж. Димитър Пейчев № …………………………….  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
І. Изменям Заповед № РД 09-491/08.08.2008 г., както следва: 
1. Т. 1. се изменя така: 
„1. Разплащателната агенция да започне приемането на заявления за подпомагане, 

както следва:  
а) от дата 01.12.2008 г. по Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към 
неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 
2013 г., обн., ДВ, бр. 77 от 2.09.2008 г.  

б) от дата 01.01.2009 г. по Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 - 2013 г., обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2008 г.  

 

2. В Приложение №1, т. VІ се изменя така:  

  „VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.12.2008 г. 
Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд 

„Земеделие” по място на извършване на инвестицията. 
Заявлението за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 

дейности” е приложение към Наредбата и е публикувано на следните интернет 
адреси:  

- http://www.mzh.government.bg в рубриката „Програма за развитие на селските 
райони” => „Документи по мерки от ос 3” 

- http://www.dfz.bg. 
Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от 

Областните разплащателни агенции. 
На горните два интернет адреса е публикувана Наредба №30 от 11.08.2008 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
"Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г., издадена от министъра на земеделието и 
храните, обн., ДВ, бр. 77 от 2.09.2008 г.” 



 
3. В Приложение № 2, т. VІ се изменя така: 

 
  „VI. Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.01.2009 г. 

Документи се подават в Областната разплащателна агенция на Държавен фонд 
„Земеделие” по място на извършване на инвестицията. 
  Заявлението за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие 
на микропредприятия” е приложение към Наредбата и е публикувано на следните 
интернет адреси:  

- http://www.mzh.government.bg в рубриката „Програма за развитие на селските 
райони” => „Документи по мерки от ос 3” 

- http://www.dfz.bg 
 

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от 
Областните разплащателни агенции. 

На горните два интернет адреса е публикувана Наредба №29 от 11.08.2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., издадена от министъра на 
земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2008 г.” 

 
ІІ. На електронните страници на Държавен фонд „Земеделие” и на Министерство на 

земеделието и храните, както и в един национален ежедневник да бъде публикувана обява, 
съгласно приложението. 

ІІІ. Актуалният текст на поканите да бъде публикуван на електронните страници на 
Държавен фонд „Земеделие” и на Министерство на земеделието и храните и да бъде 
поставен на общодостъпно място в общинските служби по земеделие, областните 
дирекции „Земеделие” и областните разплащателни агенции. 
 

 Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

МИНИСТЪР: 

                     ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


