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ЗАПОВЕД № 55 / 01.08.2013г.

На основание Решение № 1 по Протокол № 8 /29.07.2013 г. на Управителният съвет на 
Фондация „МИГ – Попово” и в изпълнение на Договор РД 50-150/13.10.2011г.  за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по  
мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на 
обществена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно 
развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година

НАРЕЖДАМ:

1. Удължавам срока за прием на заявления за подпомагане по реда на Стратегия за местно 
развитие на Фондация „МИГ – Попово” до 16.30 часа на 30 септември (понеделник) 2013
година включително  за мярка :

 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на 
научни знания”

2. Заповедта да бъде изпратена до МЗХ за публикуване на сайта на МЗХ и публикуване на 
електронната страница на ПРСР.

3. Заповедта да бъде публикувана на електронната страница на Фондация „МИГ-Попово”, поне в един 
местен вестник, да бъде излъчена в една местна електронна медия, както и да бъде поставена на 
видно място пред офиса на МИГ.

4. Изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящата заповед да бъде поставена на техническият 
секретар.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и                        
изпълнение.

Магдалена Радева _______________________
Изпълнителен директор
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