ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
1618 София, бул. “Цар Борис III” 136; Тел.: 81 87 202;
Факс: 81 87 267; e-mail: dfz@dfz.bg

Одобрявам:
/Д-р Мирослав Найденов
Министър на земеделието и храните/

ЗАПОВЕД
№ 1288/31.08.2009г.
за изменение на Заповед № 01-РД/708 от 27.04.2009г.
На основание чл. 24, ал. 1 от Наредба Nо 24 от 29.07.2008г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Обновяване и развитие
на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013г., изменям Заповед № 01-РД/708 от 27.04.2009г., както следва:
т. 2 се променя по следния начин:
Определям 15.09.2009г. за крайна дата за прием на заявления за подпомагане.
Бюджетът за този прием е в размер на остатъка от бюджета за 2010г., като към тази
сума се добавя остатъка от предходния период.

КАЛИНА ИЛИЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФЗ

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
1618 София, бул. “Цар Борис III” 136; Тел.: 81 87 202;
Факс: 81 87 267; e-mail: dfz@dfz.bg

Одобрявам:
/Валери Цветанов
Министър на земеделието и храните/

ЗАПОВЕД
№

01-РД / 708 / 27.04.2009 г.

I. На основание чл. 24, ал. 1 от Наредба Nо 24 от 29.07.2008г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Обновяване и развитие
на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013г., определям следния прием на заявления за подпомагане:
1. Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г.
Бюджетът за този прием е в размер на 104 448 962 евро (бюджет за 2007г. +
2008г. + 2009г. + 30 000 000 евро от бюджета за 2010г.).
2. Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на
01.08.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1.
Крайната дата за прием за този период е 30.10.2009г. Бюджетът за този
прием е в размер на остатъка от бюджета за 2010г., като към тази сума се
добавя остатъка от предходния период.
II. Настоящата заповед изменя Заповед No 01-РД/661 от 16.04.2009г.

АЛИЗАН ЯХОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФЗ

