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З А П О В Е Д

№ 98 / 21.12.2012 г.

          На основание Стратегия за местно развитие на Фондация “МИГ - Попово” 
обхващаща територията на община Попово и в съответствие с  НАРЕДБА № 22 от 
07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г, Издадена от министъра на 
земеделието и храните, 

                                                      НАРЕЖДАМ:

1. Определям период на прием на заявления за подпомагане по реда на Стратегия 
за местно развитие на “МИГ – Попово” за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на 
неземеделски земи” и в съответствие с Наредба № 22 на МЗХ с начална дата
14.01.2013 г. и крайна дата 01.04.2013 г.

         2. Финансовата помощ за приетите заявления в периода на прием, определен в т.1 
от настоящата заповед включва 100% от бюджета по мярката за 2013 г. в размер на
70407 лв.

3. Да се публикува съобщение за приема, определен в настоящата заповед, най-
малко 10 работни дни преди съответната начална дата на приема на електронната 
страница на “МИГ - Попово”, поне в един местен вестник в гр. Попово, на 
общодостъпно място в или пред сградите на кметствата или общинските 
администрации във всички населени места на територията на МИГ.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на себе си.

Магдалена Радева _______________________
Изпълнителен директор
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