
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

 

 
З А П О В Е Д 

 
№ РД09-888 

София,01.12.2008 г. 

 

 На основание § 3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 21 от 07.07. 

2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г, обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г., 

в изпълнение на решение по точка 3 от заседанието на 24.03.2008 г. и решение по 

точка 5 от заседанието на 05.06.2008 г. на управителния съвет към управляващия 

орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.  и 

доклад на заместник-министъра на земеделието и храните инж. Д. Пейчев № 

……………… 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. От 1 декември 2008 г. Разплащателната агенция да започне приемането на 

заявления за подпомагане по мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на 

горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР). 

2. Утвърждавам покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 122 

„Подобряване икономическата стойност на горите” от ПРСР, съгласно приложение  

       3. Поканата по т. 2 да бъде публикувана на електронните страници на Държавен фонд 

„Земеделие”(ДФЗ) и на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), както и в един 

национален ежедневник. 

4. Ръководителите на общинските служби по земеделие, на областните дирекции 

„Земеделие” и на областните разплащателни агенции да поставят поканата по т. 2 на 

общодостъпно място. 

5. Директорът на дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ да изпрати на 

Държавната агенция по горите копие от настоящата заповед и поканата по т. 2 за 

сведение. 



Изпълнението на заповедта възлагам на д-р Мирослава Георгиева, директор на 

дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ и на Емил Дърев, заместник-

изпълнителен директор на Разплащателната агенция.   

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на  

земеделието и храните инж. Димитър Пейчев.  

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

изпълнение. 

 

 

МИНИСТЪР: 

                     ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ  
 


