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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета
от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със
селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета1, и по-специално член 11, параграф 2 от
него,
като има предвид, че:
(1)

В отговор на публикуваната покана за представяне на предложения за
обикновени програми (2021/C 31/06)2 постъпиха 142 предложения.

(2)

Оценката на предложенията за обикновени програми в съответствие с
критериите, определени в посочената покана, бе възложена на Европейската
изпълнителна агенция за научни изследвания (REA). За целта в рамките на REA
бе сформирана комисия за оценка.

(3)

За всяка от приоритетните теми, изброени в поканата за представяне на
предложения, бе съставена отделна класация.

(4)

С оглед на наличния бюджет, финансово участие на Съюза следва да бъде
предоставено на първите 52 предложения, събрали най-много точки.

(5)

12 предложения, които не са сред получилите най-голям брой точки, но са
преминали минималните прагове, определени в поканата за представяне на
предложения, следва да бъдат избрани за включване в списъка с резервни
предложения. В случай че са налични бюджетни кредити, на тези предложения
следва да бъде предоставено финансово участие на Съюза по реда на
класирането им, без да се приема второ решение за изпълнение. Същевременно
програмите, които не са избрани по този начин от списъка с резерви, следва да
се считат за отхвърлени.

1

ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56.
Покана за представяне на предложения за 2021 г. - обикновени програми - Безвъзмездни
средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти,
прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014
на Европейския парламент и на Съвета (2021/C 31/06) (ОВ C 31, 28.1.2021 г., стр. 6).
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(6)

43 предложения не могат да бъдат разгледани за финансиране поради липсата на
достатъчно бюджетни средства, 16 предложения не са преминали определените
в поканата за представяне на предложения прагове, 15 предложения не
изпълняват критериите за допустимост, а 4 не могат да бъдат приети. Поради
това тези предложения следва да бъдат отхвърлени.

(7)

С оглед на препоръките на комисията за оценка кандидатите, представили някои
от избраните програми, и кандидатите, представили някои от предложенията,
включени в списъка с резервни предложения, следва да бъдат приканени да
коригират своите програми в съответствие с член 200, параграф 5 от Регламент
(ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета3. Максималният
размер на финансовото участие на Съюза в избраните програми следва да бъде
определен без оглед на това дали съответните заявители приемат адаптиранията.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището
на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
1.

Изброените в приложение I програми, съдържащи мерки за информиране и
насърчаване във връзка със селскостопански продукти, са избрани с цел
финансово участие на Съюза.

2.

В приложение І са определени максималните суми за финансово участие на
Съюза за срока на изпълнение на програмите.
Член 2

1.

Изброените в приложение II предложения съставляват списък с резервни
предложения.

2.

В случай че кандидатите по избраните програми, изброени в приложение I, не
са подписали споразумението за отпускане на безвъзмездни средства в срок от
90 дни от уведомяването за настоящото решение в съответствие с член 10,
параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията4, а в
Комисията не е постъпило искане за разрешаване на подписването му след
изтичането на този срок, държавите членки уведомяват Комисията за това в
рамките на 10 дни след изтичането на този срок.

3.

Предвид наличните бюджетни средства след посоченото в параграф 2
уведомяване от страна на държавите членки предложенията от списъка с
резерви, получили най-много точки, се считат за избрани до размера на
наличния бюджет.

3

4

BG

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС)
№ 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 г. за определяне на
правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за
мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на
вътрешния пазар и в трети държави (ОВ L 266, 13.10.2015 г., стр. 14).
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4.

В срок от 20 дни от предвидения в параграф 2 краен срок за уведомяване от
страна на държавите членки Комисията уведомява държавите членки за
избраните предложения от списъка с резервни предложения. Това уведомяване
се счита за уведомяване по смисъла на член 10, параграф 3 от Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/1831.

5.

Предложенията, които не са избрани от списъка с резервни предложения,
определен в приложение II, се отхвърлят.
Член 3

Програмите, включени в приложение III, се отхвърлят.
Член 4
Адаптиранията, които трябва да бъдат направени в избраните програми съгласно член 1
и в предложенията, избрани от списъка с резервни предложения съгласно член 2,
параграф 3 са съответно изброени в приложения IV и V.
Член 5
Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Чешката
република, Кралство Дания, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания,
Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република
Латвия, Унгария, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция.
Съставено в Брюксел на 30.11.2021 година.

За Комисията
Janusz WOJCIECHOWSKI
Член на Комисията
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