
Поправка на Покана за представяне на предложения за 2020 г. МНОГОНАЦИОНАЛНИ 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 

(Официален вестник на Европейския съюз C 12 от 14 януари 2020 г.) 

(2020/C 111/05) 

Раздел 3 „График“ на стр. 26 да се чете, както следва: 

вместо: „Крайният срок за кандидатстване е 15 април 2020 г., 17,00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време).                                                               

Етапи/крайни срокове Дата и час или ориентировъчен период 

а) Публикуване на поканата за представяне на 
предложения 

14.1.2020 г. 

б) Краен срок за изпращане на въпроси, които не са 
свързани с ИТ 

1.4.2020 г., 17,00 ч. ЦЕВ 

в) Краен срок за отговор на въпроси, които не са 
свързани с ИТ 

8.4.2020 г. 17,00 ч. ЦЕВ 

г) Краен срок за подаване на заявления за канди
датстване 

15.4.2020 г., 17,00 ч. ЦЕВ 

д) Период на оценяване април—август 2020 г. 

е) Информация към кандидатите октомври 2020 г. 

ж) Етап на адаптиране на безвъзмездните средства октомври 2020 г.—януари 2021 г. 

з) Подписване на споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства 

< януари 2021 г. 

и) Начална дата на действието > 1.1.2021 г.“   

да се чете: „Крайният срок за кандидатстване е 3 юни 2020 г., 17:00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време).                                                               

Етапи/крайни срокове Дата и час или ориентировъчен период 

а) Публикуване на поканата за представяне на 
предложения 

14.1.2020 г. 

б) Краен срок за подаване на въпроси, които не са 
свързани с ИТ 

13.5.2020 г., 17:00 ч. ЦЕВ 

в) Краен срок за отговор на въпроси, които не са 
свързани с ИТ 

20.5.2020 г., 17:00 ч. ЦЕВ 

г) Краен срок за подаване на заявления за канди
датстване 

3.6.2020 г., 17:00 ч. ЦЕВ 

д) Период на оценяване юни—септември 2020 г. 

е) Информация към кандидатите октомври 2020 г. 

ж) Етап на адаптиране на безвъзмездните средства октомври—декември 2020 г. 

з) Подписване на споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства 

< януари 2021 г. 

и) Начална дата на действието > 1.1.2021 г.“     

BG Официален вестник на Европейския съюз C 111/6                                                                                                                                         3.4.2020 г.   



На страница 40 в точка „За контакти“ 

вместо: „По въпроси, които не са свързани с ИТ, в Chafea е на разположение бюро за помощ с електронен 
адрес: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Крайният срок за подаване на въпроси е 1.4.2020 г., 
17,00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време). Отговори на съществените въпроси ще бъдат 
публикувани на адрес http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html до 8.4.2020 г., 17,00 ч. ЦЕВ 
(централноевропейско време).“ 

да се чете: „По въпроси, които не са свързани с ИТ, в Chafea е на разположение бюро за помощ с електронен 
адрес: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Крайният срок за изпращане на въпроси е 
13.5.2020 г., 17:00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време). 

Отговори на съществените въпроси ще бъдат публикувани на адрес http://ec.europa. 
eu/chafea/agri/faq.html до 20.5.2020 г., 17:00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време).“     
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