
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 780/2012 НА КОМИСИЯТА 

от 28 август 2012 година 

за определяне на коефициенти на разпределение за годините 2012—2017 за участието на Съюза в 
помощта за групите производители в сектора на плодовете и зеленчуците, посочена в член 103а от 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, по отношение на плановете за признаване, за които са 

направени уведомления до 1 юли 2012 г. 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския 
съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за 
някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) ( 1 ), 

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на 
Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни 
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 
Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците 
и на преработените плодове и зеленчуци ( 2 ), и по-специално 
член 47, параграф 4 от него, 

като има предвид, че: 

(1) С Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се 
предвижда таван за разходите, финансирани от Евро 
пейския фонд за гарантиране на земеделието („участие 
на Съюза“) по отношение на помощта, предвидена в 
член 103а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, 
и се създава система за уведомяване, в рамките на която 
държавите членки информират Комисията относно финан 
совите последици на временно приетите планове за 
признаване. 

(2) В член 47, параграф 4, втора алинея от Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 543/2011 се изисква Комисията да 
определи коефициенти на разпределение въз основа на 
уведомленията, направени от държавата членка в съот 
ветствие с член 38, параграф 4 от същия регламент, и 

да определи общото налично участие на Съюза по 
държави членки за всяка година. 

(3) Въз основа на информацията, съобщена от държавите 
членки до 1 юли 2012 г. в съответствие с член 38, 
параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 
543/2011, става ясно, че за годините 2012 и 2013 
общата сума на поисканото участие на Съюза е 
надвишила максималния размер, определен в член 47, 
параграф 4, първа алинея от посочения регламент, и че 
за годините 2014—2017 поисканата обща сума не е 
достигнала максималния размер. Съответно за годините 
2012 и 2013 трябва да се определи коефициент на 
разпределение, по-нисък от 100 %, а за годините 
2014—2017 — коефициент на разпределение в размер 
на 100 %. 

(4) С цел да се гарантира ефективното управление на мярката 
настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на 
публикуването му, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Въз основа на уведомленията, направени от държавите членки до 
1 юли 2012 г. в съответствие с член 38, параграф 4 от 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, коефициентите на 
разпределение и полученото в резултат общо налично участие на 
Съюза по държави членки за годините 2012—2017 са посочени 
в приложението към настоящия регламент. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му 
в Официален вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 28 август 2012 година. 

За Комисията 
Председател 

José Manuel BARROSO

BG 29.8.2012 г. Официален вестник на Европейския съюз L 232/3 

( 1 ) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1. 
( 2 ) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коефициент на разпределение по години: 87,52 % 45,01 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Обща отпусната сума по държави членки: 

а) България 1 413 687 EUR 729 139 EUR 1 633 398 EUR 1 378 254 EUR 696 476 EUR 0 EUR 

б) Литва 242 274 EUR 169 836 EUR 176 887 EUR 447 250 EUR 85 716 EUR 0 EUR 

в) Унгария 741 172 EUR 981 815 EUR 1 017 195 EUR 1 335 480 EUR 432 736 EUR 0 EUR 

г) Полша (1 ) 7 479 159 EUR 8 049 649 EUR 5 654 777 EUR 2 853 186 EUR 2 163 241 EUR 40 435 EUR 

д) Румъния (2 ) 132 474 EUR 75 794 EUR 175 266 EUR 127 389 EUR 62 262 EUR 0 EUR 

Обща сума, отпусната на държавите членки, 
посочени в букви а)—д) 

10 008 766 EUR 10 006 233 EUR 8 657 523 EUR 6 141 559 EUR 3 440 431 EUR 40 435 EUR 

(1 ) Включително 60 472 ЕUR през 2012 г. съгласно член 2, параграф 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 302/2012 на Комисията (ОВ L 99, 5.4.2012 г., стр. 21). 
(2 ) Включително 47 053 ЕUR общо за 2012—2016 г. съгласно член 2, параграф 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 302/2012, разпределени, както следва: 9 784 ЕUR за 2012 г., 11 334 ЕUR за 2013 г., 10 361 ЕUR за 2014 г., 

8 816 ЕUR за 2015 г. и 6 758 ЕUR за 2016 г.
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