
P
U
B
L
IC



Conseil UE

 

10626/10  ea/AM/vv 1 
 DQPG LIMITE BG 

 

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 7 юни 2010 г. (10.06) 
(OR. en) 
 

Междуинституционално досие: 
2010/0074 (COD) 

 

10626/10 
 
 
LIMITE 
 

  

POLGEN 87 
CODEC 519 
INST 190 

 
БЕЛЕЖКА 
От: Председателството 
До: Корепер / Съвета по общи въпроси 
№ предл. Ком.: COM (2010) 119 окончателен - 2010/0074 (COD) 
Относно: Общ подход по регламента на Европейския парламент и на Съвета относно 
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С Договора за Европейския съюз към измерението на представителната демокрация се 

добави ново измерение — това на демокрацията на участието. С Договора се въвежда една 

важна новост в демократичното функциониране на Съюза, като се предоставя правото на 

гражданска инициатива, съгласно което един милион граждани могат да приканят Комисията 

да представи определени законодателни предложения. 

Във връзка с това и след като проведе широки консултации със заинтересованите страни, на 

31 март 2010 г. Комисията прие предложение за регламент на Съвета и на Европейския 

парламент, с който се установяват процедурите и условията за представянето на граждански 

инициативи. Предложението беше представено на Съвета на 6 април.  



 

10626/10  ea/AM/vv 2 
 DQPG LIMITE BG 

Председателството започна разглеждането на предложението на 9 април в група „Античи“. 

Предложението беше разглеждано на три заседания на групата, като резултатите от първия 

кръг на обсъжданията, по време на който бяха очертани четири ключови въпроса, бяха 

представени на заседанието на министрите (док. 8796/10) в рамките на Съвета по общи 

въпроси през април. Въз основа на ориентационния дебат на министрите групата продължи 

да разглежда предложението. Корепер обсъди нерешените въпроси на заседанието си от 

19 май и възложи на група „Античи“ задачата да финализира общия подход с оглед на 

юнското заседание на Съвета по общи въпроси.По време на обсъжданията стана ясно, че е 

възможно Съветът да постигне съгласие по общ подход. Основният нерешен въпрос 

продължава да бъде въпросът за регистрацията и допустимостта на предложена инициатива 

и дали процедурата за вземане на решение за това следва да бъде двуетапна или едноетапна. 

В първоначалното предложение се предвижда, че решението относно допустимостта на 

предложена инициатива се взема на междинен стадий, а именно след като бъдат събрани 

300 000 подписа в 3 държави-членки, преди да се изиска от държавите-членки да извършат 

проверки (член 4).  Като допълнителна гаранция в предложението се предвижда 

първоначално отсяване по време на регистрацията, което дава възможност на Комисията да 

отхвърли регистрацията на инициативи, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза 

(член 8). 

По време на обсъжданията някои държави-членки предложиха Комисията да реши в момента 

на регистрацията дали дадена инициатива попада в рамките на нейните правомощия, преди 

да са били събрани каквито и да било подписи, което по същество означава обединяване на 

членове 4 и 8. 

Председателството не смята за уместно да се обединят в едно двата етапа: допустимостта и 

регистрацията. Предложението на Комисията отговаря, от една страна, на опасенията, 

изразени по време на консултациите от държавите-членки и други заинтересовани страни 

(напр. да не се налага държавите-членки да извършват проверки за инициативи, които в 

крайна сметка могат да се окажат недопустими, да се преустановяват своевременно 

инициативи, които противоречат на ценностите на ЕС и др.), като, от друга страна, 

допринася за избягване на рисковете от потенциални злоупотреби и пренатоварване на 

системата. 
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В компромисното предложение на председателството необходимият брой подписи се 

намалява на 100 000 и се подсилва формулировката за инициативи, които явно излизат извън 

обхвата на Договорите, като в същото време се запазва двуетапният подход на Комисията.  

Предложението на председателството за общ подход по предложението на Комисията за 

регламент относно гражданската инициатива е приложено към настоящата бележка. 

  

Промените спрямо първоначалното предложение на Комисията са обозначени с получер 

шрифт и подчертаване, а заличеният текст — със символа [...]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно гражданската инициатива 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 24, първа алинея от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2, 

след консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните3, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

като имат предвид, че: 

(1) С Договора за Европейския съюз се укрепва гражданството на Съюза и се засилва 
допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, inter alia, 
че всеки гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза и че 
най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой 
държави-членки, могат да поемат инициативата да приканят Европейската комисия да 
представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по 
въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е 
необходим юридически акт на Съюза. 

(2) В Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че Европейският 
парламент и Съветът следва да приемат разпоредби относно процедурите и условията, 
необходими за представянето на такива граждански инициативи. 

(3) Тези процедури и условия следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и 
пропорционални на естеството на гражданската инициатива. 

(4) С тях следва да се гарантира също, че за гражданите на Съюза се прилагат сходни 
условия при подкрепата на граждански инициативи, независимо от държавата-членка, 
от която произхождат. 

                                                 
1 ОВ C …, …, стр. … . 
2 ОВ C …, …, стр. … . 
3 ОВ C …, …, стр. … . 
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(5) Необходимо е да се установи минималният брой държави-членки, от които трябва да 
произхождат гражданите. С цел да се гарантира, че дадена гражданска инициатива е 
представителна за интересите на Съюза, този брой следва да се определи на една трета 
от държавите-членки. 

(6) Във връзка с това е целесъобразно също да се установи минималният брой граждани, 
произхождащи от всяка една от тези държави-членки. С цел да се осигурят сходни 
условия за гражданите при подкрепата на дадена гражданска инициатива, този 
минимален брой следва да бъде регресивно пропорционален, както е посочено в 
член 14, параграф 2 от Договора за Европейския съюз по отношение на членовете 
на Европейския парламент за всяка държава-членка [...]. [...]. 

За целите на изчисляването на минималния брой поддръжници във всяка 
държава-членка, броят на членовете на Европейския парламент за всяка 
държава-членка, установен в проекта за решение на Европейския съвет относно 
състава на Европейския парламент за мандата 2009—2014 г., получил 
политическото одобрение на Европейския парламент на 11 октомври 2007 г., по 
който беше внесено едно изменение от Европейския съвет по време на 
Междуправителствената конференция от 2007 г.4, следва да се умножи по 750.  

 

От съображения за яснота цифрите следва да бъдат посочени за всяка 
държава-членка в приложение към настоящия регламент. Комисията следва да 
бъде оправомощена да изменя това приложение, за да се отразяват цифрите, които 
ще се съдържат в бъдещи решения на Европейския съвет за определяне на състава 
на Европейския парламент в съответствие с член 14, параграф 2, втора алинея от 
Договора за ЕС. 

 

(7) Целесъобразно е да се определи минимална възраст за гражданите, които желаят да 
подкрепят дадена гражданска инициатива. Тази възраст следва да бъде възрастта, на 
която гражданите получават правото да гласуват на изборите за Европейски парламент. 

(8) За да се гарантира последователността и прозрачността на предложените граждански 
инициативи, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на 
уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите 
изявления за подкрепа от гражданите; предложения, които са обидни или лишени от 
сериозни намерения, следва да не бъдат регистрирани, а Комисията следва да отхвърля 
регистрацията на предложения, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза или 
явно излизат извън обхвата на Договорите. Комисията следва да извършва 
регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация. 

                                                 
4 Декларации 4 и 5, приложени към заключителния акт на Междуправителствената 

конференция, която одобри Договора от Лисабон. 
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(9) Организаторът на дадена гражданска инициатива следва да отговаря за събирането на 
необходимите изявления за подкрепа от гражданите. 

(9а) Целесъобразно е в приложението към настоящия регламент да се помести 
формуляр за изявление за подкрепа, където да се уточни датата, необходима за 
целите на проверката от страна на държавите-членки. Комисията следва да бъде 
оправомощена да изменя това приложение в съответствие с член 290 от Договора, 
като взема предвид предоставената ѝ от държавите-членки информация. 

(10) Целесъобразно е да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както на 
хартиен носител, така и онлайн. Системите за събиране на изявленията за подкрепа 
онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter 
alia, че лицата могат да бъдат идентифицирани и че данните им са сигурно 
съхранявани. За тази цел от Комисията следва да се изиска да изготви подробни 
технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.  

(11) Целесъобразно е държавите-членки да проверят дали системите за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн отговарят на изискванията на настоящия регламент, 
преди изявленията за подкрепа да бъдат събрани.  

(11а) Комисията се насърчава да стимулира разработването на софтуер с отворен код, 
който ще осигури техническите параметри и характеристиките за сигурност, 
необходими за спазване на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на 
системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн5.  

(12) Целесъобразно е да се гарантира, че изявленията за подкрепа на дадена гражданска 
инициатива се събират в рамките на определен срок. С цел да се гарантира, че 
предложените граждански инициативи продължават да са от значение, като 
същевременно се отчита сложността на събирането на изявления за подкрепа в целия 
Европейски съюз, този срок следва да бъде не по-дълъг от 12 месеца от датата на 
регистрация на предложената инициатива. 

(13) Целесъобразно е Комисията да взема решение относно допустимостта на предложените 
инициативи на достатъчно ранен етап. Поради това организаторът следва да поиска 
такова решение относно допустимостта, след като са събрани [...] 100 000 изявления за 
подкрепа на предложената инициатива от поддръжници с произход от поне три 
държави-членки.  

(14) В срок от два месеца след получаването на искането на организатора Комисията следва 
да приеме решение относно допустимостта на инициативата. Предложена гражданска 
инициатива следва да бъде считана за допустима, ако попада в правомощията на 
Комисията и засяга сфера, в която може да бъде приет юридически акт на Съюза за 
целите на прилагането на Договорите. 

                                                 
5 Като алтернатива на съображение 11а, изявление на Съвета: 
 Съветът взема под внимание намерението на Комисията да проучи 

възможностите за разработване на софтуер с отворен код, който ще осигури 

техническите параметри и характеристиките за сигурност, необходими за 

спазване на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на системите 

за събиране на изявления за подкрепа онлайн. 
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(15) Целесъобразно е да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила 
необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците и при условие че се смята за 
допустима, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и 
удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от гражданите на въпросната 
държава-членка. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за 
държавите-членки, те следва в срок от три месеца да извършат тези проверки по 
целесъобразен начин, като могат да използват за основа метода на случайната 
извадка, и да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за 
подкрепа, които са получени. 

(16) Преди да внесат дадена гражданска инициатива в Комисията организаторите следва да 
гарантират, че всички приложими условия, установени в настоящия регламент, са 
спазени. 

(17) В рамките на четири месеца Комисията следва да разгледа гражданската инициатива и 
да изложи своите заключения и действията, които възнамерява да предприеме във 
връзка с нея. 

(18) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 
защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното 
движение на тези данни6 се прилага изцяло към обработването на лични данни, 
извършвано при прилагането на настоящия регламент. Във връзка с това е 
целесъобразно да се поясни, че администратори на личните данни по смисъла на 
Директива 95/46/ЕО са организаторът на дадена гражданска инициатива и 
компетентните органи на държавата-членка, както и да се посочи максималният период 
на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена гражданска инициатива. 
В качеството си на администратори на лични данни организаторите трябва да 
предприемат всички необходими мерки за спазването на наложените от 
Директива 95/46/ЕО задължения, и по-специално тези относно законосъобразността на 
обработването, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на 
информация и правото на физическото лице на достъп до неговите лични данни, както 
и на поправянето и изтриването им. 

(19) Разпоредбите на глава III от Директива 95/46/ЕО относно средствата за правна защита, 
отговорността и санкциите са изцяло приложими по отношение на обработването на 
лични данни, извършвано при прилагането на настоящия регламент. [...] 
Организаторите на граждански инициативи носят отговорност [...] за причинените от 
тях вреди в съответствие с приложимото право. Освен това държавите-членки 
следва да гарантират, че за нарушения на настоящия регламент [...] на 
организаторите на граждански инициативи се налагат съответните санкции. 

(20) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 
2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни7 се 
прилага изцяло към обработването на лични данни, извършвано от Комисията при 
прилагането на настоящия регламент. 

                                                 
6 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. 
7 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1. 
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(21) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с 
член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на изменение 
на приложенията към настоящия регламент. От особено значение е Комисията да 
провежда съответните консултации по време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 

(22) Необходимите за прилагането на настоящия регламент мерки следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на 
условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на 
Комисията8. 

(23) Комисията следва да докладва за изпълнението на настоящия регламент [...] три години 
[...] след датата на прилагане [...]. 

(24) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, залегнали в 
Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея, 
съгласно който всеки има право на защита на неговите лични данни, 

                                                 
8 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. 
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 
Предмет 

С настоящия регламент се установяват процедурите и условията, необходими за 
представянето на граждански инициативи, както е предвидено в член 11 от Договора за 
Европейския съюз и в член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз.  

Член 2 
Определения 

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения: 

1. „гражданска инициатива“ е инициатива, внесена в Комисията в съответствие с 
настоящия регламент, с която Комисията се приканва да излезе с подходящо 
предложение в рамките на предоставените ѝ правомощия по въпроси, за които 
гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим 
юридически акт на Съюза, и която е получила подкрепата на най-малко един милион 
имащи право да я подпишат поддръжници, които произхождат от най-малко от една 
трета от всички държави-членки; 

2. „поддръжник“ е всеки гражданин на Съюза, който е подкрепил дадена гражданска 
инициатива посредством попълването на изявление за подкрепа на инициативата; 

3. „организатор“ е физическо или юридическо лице или организация, които отговарят за 
подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията. 

Член 3 
Изисквания за организатора и за поддръжниците 

1. Когато организаторът е физическо лице, това лице трябва да е гражданин на Съюза и да 
е на възраст, на която има право да гласува на изборите за Европейски парламент. 

Когато организаторът е юридическо лице или организация, той трябва да е установен в 
държава-членка. Организациите, които нямат правосубектност съгласно приложимото 
национално право, трябва да имат представител, който отговаря на същите 
изисквания като изискванията за физическите лица, изложени в първата алинея, 
и е правоспособен да поема правни задължения от тяхно име и да носи отговорност. 

Комисията може да поиска от организатора да представи подходящи 
доказателства, че посочените по-горе изисквания са изпълнени. 

2. За да имат правото да подкрепят предложена гражданска инициатива, поддръжниците 
трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на 
изборите за Европейски парламент. 

Член 4 
Регистрация на предложена гражданска инициатива 

1. Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците на 
предложена гражданска инициатива, от организатора се изисква да регистрира 
инициативата в Комисията, като предостави информацията, посочена в приложение II, 
и по-специално тази относно предмета и целите, както и източниците на финансиране и 
подкрепа за предложената гражданска инициатива. 
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Тази информация се предоставя на един от официалните езици на Съюза в онлайн 
регистър, предоставен за тази цел от Комисията (наричан по-долу „регистърът“). След 
регистрацията организаторът може да предостави предложената гражданска 
инициатива в регистъра на други официални езици на Съюза. 

2. Освен в случаите, предвидени в параграфи 3 и 4, Комисията регистрира незабавно 
предложената инициатива, като ѝ присвоява уникален регистрационен номер, и 
изпраща потвърждение за това на организатора. 

3. Няма да се регистрират предложени граждански инициативи, които с основание могат 
да бъдат считани за неподходящи, защото са обидни или лишени от сериозни 
намерения. 

4. Комисията отхвърля регистрацията на предложени граждански инициативи, които са 
отявлено в разрез с ценностите на Съюза, посочени в член 2 от Договора за 
Европейския съюз, или явно излизат извън обхвата на Договорите. 

5. Регистрираните предложени граждански инициативи се правят обществено достояние 
чрез регистъра. 

Член 5 

Процедури и условия за събирането на изявления за подкрепа 

1. Организаторът е отговорен за събирането на необходимите изявления за подкрепа от 
поддръжниците на предложена гражданска инициатива, която е регистрирана в 
съответствие с член 4.  

За тази цел могат да се използват единствено формулярите за изявление за подкрепа, 
които отговарят на образеца, установен в приложение III. Организаторът попълва 
формулярите, както е указано в приложение III, преди да започне събирането на 
изявления за подкрепа от поддръжниците. Информацията в тези формуляри трябва да 
отговаря на информацията в регистъра.  
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2. Организаторът може да събира изявления за подкрепа на хартиен носител или по 
електронен път. Когато изявленията за подкрепа се събират по електронен път, се 
прилага член 6. 

За целите на настоящия регламент изявленията за подкрепа, които са подписани 
по електронен път чрез използването на усъвършенстван електронен подпис по 
смисъла на Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
правната рамка на Общността за електронните подписи9, се третират по същия 
начин като изявленията за подкрепа на хартиен носител. 

3. От поддръжниците се изисква да попълнят формулярите за изявление за подкрепа, 
предоставени от организатора. В изявлението за подкрепа поддръжниците посочват 
личните си идентификационни данни, с изключение на поддръжниците, които 
пребивават в държава-членка, включена в списъка в част А на формуляра в 
приложение III.  

В част Б на формуляра в приложение III се съдържа списък с допустимите 
идентификационни документи/номера в държавите-членки, когато посочването 
на тази информация е задължително.  

Поддръжниците могат да подписват дадена предложена инициатива само веднъж. 

3. a Държавите-членки уведомяват Комисията относно всяка промяна на 
информацията, която се съдържа в приложение III, включително на част А и част 
Б. Като има предвид тази информация, Комисията може да приема изменения на 
приложение III, включително на част А и част Б, посредством делегирани актове 
в съответствие с член 16 и при спазване на условията в членове 17 и 18. 

4. Всички изявления за подкрепа се събират след датата на регистриране на предложената 
инициатива и в срок, който не надвишава 12 месеца. 

Член 6 

Системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн 

1. Когато изявления за подкрепа се събират по електронен път, получените чрез системата 
за събиране онлайн данни се съхраняват на територията на държава-членка. 

Системата за събиране онлайн се удостоверява в съответствие с параграф 3 в 
държавата-членка, в която ще се съхраняват данните, събрани чрез системата за 
събиране онлайн. Организаторът може да използва една система за събиране 
онлайн за целите на събирането на изявления за подкрепа в няколко или във 
всички държави-членки.  

 Образецът на формулярите за изявления за подкрепа може да бъде адаптиран за целите 
на събирането по електронен път. 

                                                 
9 ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12. 
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2. Организаторът гарантира, че системата за събиране онлайн, използвана за 
събиране на изявления за подкрепа от поддръжниците, отговаря на изискванията 
на параграф 4. 

 Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците, 
организаторът иска от компетентния орган на съответната държава-членка да 
удостовери, че използваната за целта система за събиране онлайн отговаря на тези [...] 
разпоредби [...].  

 Организаторът може [...] да започне да събира изявленията за подкрепа чрез 
системата за събиране онлайн само след като е получил удостоверението, посочено 
в параграф 3. Организаторът публикува копие на това удостоверение на уебсайта, 
използван за системата за събиране онлайн. [...] 

3. Когато системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговаря на 
разпоредбите, посочени в параграф 4, съответният компетентен орган издава в срок от 
един месец удостоверение по образеца от приложение IV. [...] 

Държавите-членки признават удостоверенията, издадени от компетентните органи на 
другите държави-членки. 

4. Системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн имат адекватни технически 
характеристики и характеристики за сигурност, с които се гарантира, че: 

а) единствено физически лица могат да подават формуляри за изявления за подкрепа 
онлайн; 

[...] 

в) предоставените онлайн данни се съхраняват по сигурен начин, за да се гарантира, 
inter alia, че те не могат да бъдат променяни или използвани за други цели, освен 
заявената подкрепа за дадената гражданска инициатива, както и за да се защитят 
личните данни от неволно или незаконно унищожаване или неволна загуба, 
промяна или неразрешено разкриване или достъп; 

г) системата може да генерира индивидуални изявления за подкрепа във формуляр, 
съответстващ на образеца в приложение III, така че да позволи на 
държавите-членки да осъществяват контрол в съответствие с член 9, параграф 2. 
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5. В срок от [...] 9 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията 
приема технически спецификации за прилагането на параграф 4 в съответствие с 
процедурата по регулиране, установена в член 19, параграф 2. 

Член 7 

Минимален брой поддръжници от всяка държава-членка 

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една 
трета от държавите-членки. 

2. В една трета от държавите-членки поддръжниците наброяват най-малко минималния 
брой граждани, посочен в приложение I, изчислен на база на броя на членовете на 
Европейския парламент за всяка държава-членка, установен в проекта за 
решение на Европейския съвет относно състава на Европейския парламент за 
мандата 2009—2014 г., получил политическото одобрение на Европейския 
парламент на 11 октомври 2007 г., по който беше внесено едно изменение от 
Европейския съвет по време на Междуправителствената конференция от 2007 г.10, 
умножен по 750.  

3. Комисията приема, посредством делегирани актове, в съответствие с член 16 и 
при условията на членове 17 и 18, корекции на приложение I, за да се отразяват 
цифрите, които ще се съдържат в бъдещи решения на Европейския съвет за 
определяне на състава на Европейския парламент в съответствие с член 14, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕС. Тези корекции се прилагат 
единствено за предложени граждански инициативи, които са регистрирани в 
съответствие с член 4 след влизането в сила на съответната корекция. 

[...]4. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, отговорна за 
проверката на техните изявления за подкрепа в съответствие с член 9, параграф 1, 
втора алинея [...]. 

Член 8 

Решение относно допустимостта на предложена гражданска инициатива 

1. Организаторът на инициативата внася искане в Комисията за решение относно 
допустимостта на предложената гражданска инициатива, след като в съответствие с 
член 5 са събрани 100 000 [...] изявления за подкрепа от поддръжници с произход от 
поне три държави-членки. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в 
приложение V. 

                                                 
10 Декларации 4 и 5, приложени към заключителния акт на Междуправителствената 

конференция, която одобри Договора от Лисабон. 
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2. В срок от два месеца след получаване на искането, посочено в параграф 1, Комисията 
приема решение относно допустимостта на инициативата. Предложената гражданска 
инициатива се смята за допустима, ако отговаря на следните условия:  

а) засяга сфера, в която може да бъде приет юридически акт на Съюза за целите на 
прилагането на Договорите; както и 

б) попада в рамките на правомощията на Комисията за представяне на предложение. 

3. Решението, посочено в параграф 2, се съобщава на организатора на предложената 
гражданска инициатива и се оповестява публично.  

Член 9 

Разпоредби за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа от 
държавите-членки 

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в 
съответствие с членове 5 и 7 и при условие че Комисията е решила, че предложената 
гражданска инициатива е допустима в съответствие с член 8, организаторът предоставя 
на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в 
член 14 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторът 
използва формуляра, установен в приложение VI, като разделя изявленията за 
подкрепа на хартиен носител, изявленията за подкрепа, подписани по електронен 
път чрез използването на усъвършенстван електронен подпис, и изявленията за 
подкрепа, събрани чрез системата за събиране онлайн. 

Организаторът предоставя изявленията за подкрепа на съответната държава-членка 
[...], въз основа на следния принцип: 

- на държавата-членка, която е издала идентификационния документ/номер, 
посочен в изявлението за подкрепа, при условие че тази държава-членка не е 
включена в списъка в част А на формуляра в приложение III, или 

- във всички останали случаи, на държавата-членка, която поддръжникът е 
посочил като държава на пребиваване в изявлението за подкрепа, както е 
предвидено в част А на формуляра в приложение III. 
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2. В срок, ненадвишаващ три месеца от датата на получаване на искането, 
компетентните органи проверяват предоставените им изявления за подкрепа чрез 
подходящи за целта методи. [...] На тази основа те издават на организатора 
удостоверение по образеца в приложение VII, с което удостоверяват броя на 
действителните изявления за подкрепа за въпросната държава-членка. 

За целите на проверката на изявленията за подкрепа не се изисква удостоверяване 
на подписите. 

3. Предвиденото в параграф 2 удостоверение се издава безплатно. 

Член 10 

Внасяне на гражданска инициатива в Комисията 

След като получи удостоверенията, предвидени в член 9, параграф 2, и при условие че 
всички приложими процедури и условия, определени в настоящия регламент, са спазени, 
организаторът може да внесе гражданската инициатива в Комисията. 
 
За целите на настоящия член организаторът използва формуляра в приложение VIII и 
представя попълнения формуляр заедно с копия на хартиен носител или в електронна форма 
на удостоверенията, посочени в първата алинея по-горе. 
 

Организаторът представя също информация относно всички източници на 
финансиране и подкрепа за гражданската инициатива. 
 
[...] 

Член 11 

Процедура за разглеждането на граждански инициативи от Комисията 

1. Когато Комисията получи гражданска инициатива в съответствие с член 10, тя: 

а) публикува незабавно гражданската инициатива на своя уебсайт; 

б) разглежда гражданската инициатива и в срок от 4 месеца излага в съобщение 
своите заключения за нея, действията, които смята да предприеме, ако има такива, 
и основанията за това. 

2. Съобщението, посочено в параграф 1, буква б), се нотифицира на организатора на 
гражданската инициатива, на Европейския парламент и на Съвета и се оповестява 
публично. 
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Член 12 

Защита на личните данни 

При обработването на лични данни съгласно регламента организаторът на гражданската 
инициатива и компетентните органи на държавите-членки спазват разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО и националните разпоредби, приети за нейното прилагане. 
 
За целите на съответното обработване на лични данни организаторът на гражданската 
инициатива и компетентните органи, определени в съответствие с член 14, параграф 2, се 
считат за администратори на данните в съответствие с член 2, буква г) от 
Директива 95/46/ЕО. 
Организаторът гарантира, че личните данни, събрани за дадена гражданска инициатива, 
не се използват за други цели освен заявената подкрепа за инициативата, и унищожава 
всички изявления за подкрепа, получени за тази [...] инициатива, както и всички копия от 
тях, най-късно един месец след внасянето на инициативата в Комисията в съответствие с 
член 10 или 18 месеца след датата на регистрация на предложената гражданска инициатива, 
в зависимост от това коя от двете дати настъпва по-рано. 
 
Компетентният орган използва личните данни, получени за дадена гражданска 
инициатива, единствено за целите на проверката на изявленията за подкрепа в 
съответствие с член 9, параграф 2 и унищожава всички изявления за подкрепа и 
копията от тях най-късно един месец след издаването на посоченото в същия член 
удостоверение. 
 
[...] 
 
Организаторът прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на 
личните данни срещу неволно или незаконно унищожаване или неволна загуба, промяна, 
неразрешено разкриване или достъп, в частност когато обработването включва предаване на 
данните по мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.  
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Член 13 

Отговорност 

Организаторите носят отговорност за причинените от тях вреди при организирането на 
гражданска инициатива в съответствие с приложимото право.   

Член 13а 

Санкции 

[...] 

1 Държавите-членки гарантират, че на организаторите [...] се [...] налагат съответните 
санкции [...] за нарушения на настоящия регламент, и по-специално за: 

а) декларации с невярно съдържание, направени от организаторите; 

[...] 

б)[...]  злоупотреба с данни. 

 

2. Тези санкции са ефективни, съразмерни и с възпиращ ефект. 

Член 14 

Компетентни органи в държавите-членки 

1. За целите на прилагането на член 6, параграф 3 държавите-членки определят 
компетентни органи, отговорни за издаването на предвидените в същия член 
удостоверения. 

2. За целите на прилагането на член 9, параграф 2 всяка държава-членка определя един 
компетентен орган, отговорен за координацията на процеса по проверка на изявленията 
за подкрепа и за издаването на предвидените в същия член удостоверения. 

3. Държавите-членки предоставят на Комисията наименованията и адресите на 
компетентните органи не по-късно от три месеца след влизането в сила на настоящия 
регламент.  

4. Комисията прави списъка с компетентните органи обществено достояние.  
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Член 15 

Изменение на приложенията 

Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент 
посредством делегирани актове в съответствие с членове 16, 17 и 18. Измененията на 
приложения I и III чрез делегирани актове се приемат в съответствие с членове 5 и 7.  

Член 16 

Упражняване на делегираните правомощия 

1. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 15, се предоставят 
на Комисията за неограничен период от време. 

2. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това Европейския 
парламент и Съвета едновременно. 

3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при 
условията, установени в членове 17 и 18.  

Член 17 

Оттегляне на делегираните правомощия 

1. Европейският парламент или Съветът могат да оттеглят посочените в член 15 
делегирани правомощия по всяко време. 

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да 
оттегли делегираните правомощия, полага необходимите усилия да уведоми другата 
институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, 
като посочи делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, и основанията 
за оттеглянето. 

3. Решението за оттегляне прекратява делегираните правомощия, посочени в него. 
Решението поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. То не 
засяга действителността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. 
Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.  

Член 18 

Възражения срещу делегирани актове 

1. В срок от два месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент [...] или 
Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок може да бъде удължен с един месец.  
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2. Ако до изтичането на посочения срок нито Европейският парламент, нито Съветът е 
възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него. 

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз 
и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако и Европейският парламент, и 
Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.  

3. Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегиран акт, той не влиза в 
сила. Институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за 
това. 

Член 19 

Комитет 

1. За целите на прилагането на член 6, параграф 5 Комисията се подпомага от комитет. 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него. 

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три 
месеца. 

Член 20 

Нотифициране на национални мерки 

Всяка държава-членка нотифицира Комисията за специфичните разпоредби, които приема в 

изпълнение на настоящия регламент.  

Комисията информира останалите държави-членки за това.  

Член 21 

Клауза за преглед 

[...] Три години след датата на прилагане [...] на настоящия регламент Комисията 

представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия 

регламент.  
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Член 22 

Влизане в сила и прилагане 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз. 
 
Прилага се 12 месеца след датата на влизането му в сила. 

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

държави-членки. 

 

 

Съставено в Брюксел на [...] година. 
 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 



 

10626/10  ea/AM/vv 21 
ПРИЛОЖЕНИЕ DQPG LIMITE  BG 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Минимален брой поддръжници от всяка държава-членка 

   

 Австрия  14250 
 Белгия  16500 
 България  13500 
 Кипър  4500 
 Чешка република  16500 
 Дания  9750 
 Естония  4500 
 Финландия  9750 
 Франция  55500 
 Германия  72000 
 Гърция  16500 
 Унгария  16500 
 Ирландия  9000 
 Италия  54750 
 Латвия  6750 
 Литва  9000 
 Люксембург  4500 
 Малта  4500 
 Нидерландия  19500 
 Полша  38250 
 Португалия  16500 
 Румъния  24750 
 Словакия  9750 
 Словения  6000 
 Испания  40500 
 Швеция  15000 
 Обединено кралство  54750 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Необходима информация за регистрация на предложена гражданска инициатива 

За да се регистрира предложена гражданска инициатива в регистъра на Комисията, се 

предоставя следната информация: 

1. насловът на предложената гражданска инициатива, с не повече от 100 символа; 

2. нейният предмет, с не повече от 200 символа; 

3. описанието на целите на предложението, спрямо което Комисията се приканва към 
действие, с не повече от 500 символа; 

4. [...] разпоредбите от Договорите, които според организатора биха позволили на 
Комисията да предприеме действие (незадължително); 

5. пълното име, пощенският адрес и електронният адрес на организатора или, в случай на 
правен субект или организация, на техния законен представител; 

7. всички източници на финансиране и подкрепа за предложената инициатива към 
момента на регистрацията. 

Организаторите могат да предоставят в приложение по-подробна информация относно 
предмета, целите и контекста на предложената гражданска инициатива. Те могат също, ако 
желаят, да представят и проект на законодателен текст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Формуляр за изявление за подкрепа 

 

Част 1: (попълва се предварително от организатора) 

1. Регистрационен номер в Комисията*: 

2. Дата на регистрация*: 

3. Уебадрес на предложената гражданска инициатива в регистъра на Комисията*: 

Част 2: (попълва се предварително от организатора) 

1. Наслов на предложената гражданска инициатива*: (максимум 100 символа) 

2. Предмет*: (предметът следва да бъде максимално ясен) (максимум 200 символа) 

3. Описание на главните цели на предложената гражданска инициатива*: (максимум 500 символа) 

4. Име и адрес на организатора*: 

5. Уебсайт на предложената гражданска инициатива:  
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Част 3: (попълва се от поддръжника) 

1. Име на поддръжника*:  

Собствени имена*: ............................................................................ 

Фамилно име*: ......................... ............................................................. 

Моминско име (ако е приложимо) 

Бащино име (задължително за Гърция и България) 

 

2. Адрес*:  

Улица, номер и пощенски код*:  ................................................................................ 

Град*: ...........................                                      Държава*: .............................. 

3. Дата на раждане*: ..............       Място на раждане*: ............ Държава на раждане*: ............ 

4. Гражданство*: .................... 

5.           Електронна поща: ............... 

6.           Лични идентификационни данни*, освен в случаите, изброени в част А на настоящия формуляр.  

              Посочете само един идентификационен документ/номер, както е посочено в част Б на настоящия 

формуляр. 

              Вид на идентификационния документ/номер: 

a) Национална лична карта или карта за пребиваване oooo  Номер 
               ИЛИ 

b) Паспорт oooo  Номер 

ИЛИ 

c) Друг идентификационен документ/номер oooo  Уточнете Номер 

               Държава-членка, издала идентификационния документ/номер*: ....................................... 

               Издаващ орган: ................................................................................................... 

 

Част 4:  

С настоящото удостоверявам, че данните в настоящия формуляр са верни и че съм подписал настоящата 

предложена гражданска инициатива само веднъж*.  

Дата и подпис на поддръжника*♦: ........... 

Поверителност на личните данни: В съответствие с член 10 от Директива 95/46/ЕО личните данни в 
настоящия формуляр ще бъдат използвани единствено с цел проверка и удостоверяване на броя на 
действителните изявления за подкрепа, получени за предложената гражданска инициатива, както е 
предвидено в член 9 от Регламент № xxxx/xxxx. Данните не могат да бъдат използвани за никакви други 
цели. Всички изявления за подкрепа ще бъдат унищожени най-късно 18 месеца след датата на 
регистриране на предложената гражданска инициатива. 
*: задължителни полета  

♦: подписът не е задължителен, когато формулярът се подава по електронен път без 

електронен подпис 
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ЧАСТ А 

Списък на държави-членки на пребиваване, които не изискват допълнителни лични 

идентификационни данни, освен посочените в полета 1—5 на част 3.   

 

Държава-членка 

Дания 

Ирландия 

Нидерландия 

Финландия 

Обединено кралство 

Словакия 

 

ЧАСТ Б 

Списък на идентификационните документи/номера, посочени в точка 6 на част 3, един 

от които трябва да се впише във формуляра за изявлението за подкрепа: 

 

АВСТРИЯ 

- „Reisepass“ 

(паспорт) 

- „Personalausweis“ 

(лична карта) 

 

БЕЛГИЯ 

- „Carte d’identité / identiteitskaart“ 

(лична карта) 

- „Passeport / paspoort“ 

(паспорт) 

- „Numéro d'identification du registre national / identificatienummer van het Rijksregister“ 

(идентификационен номер от националния регистър) 

 

БЪЛГАРИЯ 

- Единен граждански номер в лична карта 
- Единен граждански номер в паспорт 
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КИПЪР 

- „∆ελτίο Ταυτότητας“ 

(национална лична карта или карта за пребиваване) 

- „∆ιαβατήριο“ 

(паспорт)  

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 

- „Obcansky prukaz“ 

(национална лична карта) 

- „Cestovní pas“ 

(паспорт) 

 

ЕСТОНИЯ 

- „Isikukood“ 

(личен идентификационен номер) 

- Лични карти 

- Дигитална лична карта 

- Паспорт 

- Документ за уволнение от морска служба; 

- Временни документи за пътуване; 

- Удостоверение за морска служба; 

- Удостоверение за връщане и разрешение за връщане. 
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ФРАНЦИЯ 

- „Passeport“ 
(паспорт) 

- „Carte nationale d´identité“ 
(национална лична карта) 

- „Titre de séjour“ 
(разрешение за пребиваване) 

- (шофьорска книжка) 
- Други: 

§ Парламентарна лична карта със снимка, издадена от председателя на 
парламентарната асамблея; 

§ Лична карта на общински/регионален съветник със снимка, издадена от 
представител на държавата; 

§ Карта на активен борец, жълта или трицветна; 

§ Карта за гражданска или военна инвалидност със снимка; 

§ Лична карта на държавен служител със снимка; 

§ Лична карта или военна карта със снимка, издадена от военните власти; 

§ Разрешително за лов със снимка, издадено от представител на държавата; 

§ Документ за самоличност за хора без постоянен адрес, издаден от префекта 
при прилагане на Закон № 69-3 от 3 януари 1969 г.; 

§ Временен документ за удостоверяване на самоличността, издаден в замяна 
на документите за самоличност в случай на съдебен контрол при прилагане 
на девета алинея (7°) от член 138 от Наказателнопроцесуалния кодекс; 

§ Удостоверение за подадено заявление за национална лична карта или 
паспорт, издадено от съответната община преди не повече от три месеца, с 
подпечатана снимка на заявителя. 

 

ГЕРМАНИЯ 

- „Personalausweis“ 
(лична карта) 
- „Pass“ 
(паспорт) 
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ГЪРЦИЯ 

- „∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας“ 
(лична карта) 

- „∆ιαβατήριο“ 
(паспорт) 

- За регистрирани като пребиваващи в страната граждани на други държави-членки 
на ЕС съгласно съответната директива:„Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο 
πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη Ε.Ε.“ (удостоверение за 
пребиваване/удостоверение за постоянно пребиваване. 

 

УНГАРИЯ 

- Лична карта 
- Паспорт 
- „Személyi azonosító (személyi szám)“ 

(личен идентификационен номер) 
 

ИТАЛИЯ 

- „Passaporto, inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio“ 
(паспорт, включително издаващ орган)  

- „Carta de identitá, inclusa l´indicazione dell´autoritá di rilascio“ 
(лична карта, включително издаващ орган) 

 

ЛАТВИЯ 

- „Personas kods“ 
(личен идентификационен номер в лична карта) 

- „Personas kods“ 
(личен идентификационен номер в паспорт) 
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ЛИТВА 

- „Asmens kodas“ 
(личен номер в лична карта) 

- „Asmens kodas“ 
(личен номер в паспорт) 

 

ЛЮКСЕМБУРГ 

- „Numéro d'identification national“ 
(идентификационен национален номер: номерът, вписан в картата за социално 
осигуряване) 

- „Carte d'identité“ 
(лична карта) 

- „Passeport“ 
(паспорт) 

 

МАЛТА 

- Лична карта 
- Паспорт 

 

ПОЛША 

- „Numer ewidencyjny PESEL“ 
(личен регистрационен номер в лична карта) 

- „Numer ewidencyjny PESEL“ 
(личен регистрационен номер в паспорт) 

 

ПОРТУГАЛИЯ 

- „Bilhete de identitaded“ 
(лична карта) 
- „Passaporte“ 
(паспорт)  
- „Cartão de Cidadão“ 
(гражданска карта) 
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РУМЪНИЯ 

- „carte de identitate“ 

(лична карта) 

- „pasaport“ 

(паспорт) 

- „certificat de inregistrare“ 
(удостоверение за регистрация) 

- „cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE“ 
(карта за постоянно пребиваване) 

- „Cod Numeric Personal“ 
(личен идентификационен номер) 

 

СЛОВЕНИЯ 

- „Osebna izkaznica“ 
(лична карта) 

- „Potni list“ 
(паспорт) 

 

ИСПАНИЯ 

- „Documento Nacional de Identidad“ 
(лична карта) 

- „Pasaporte“ 
(паспорт) 

 
 

ШВЕЦИЯ 

- „Personnummer“ 
(личен идентификационен номер) в лична карта 

- „Personnummer“ 
(личен идентификационен номер) в паспорт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

Удостоверение за съответствието на система за събиране на изявления за подкрепа 
онлайн с Регламент № xxxx/xxxx 

[….] (наименование на компетентния орган) на [….] (държава-членка) с настоящото 
удостоверява, че системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн [….] (адрес на 
уебсайта), използвана за събирането по електронен път на изявления за подкрепа за 
гражданска инициатива с регистрационен номер [….], отговаря на съответните разпоредби 
на Регламент № xxxx/xxxx. 
 
Дата, подпис и официален печат на компетентния орган: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 

Формуляр за искане за решение относно допустимостта на предложена 
гражданска инициатива 

1. Наслов на гражданската инициатива*: 

2. Регистрационен номер в Комисията*: 

3. Дата на регистрация*: 

4. Брой на получените изявления за подкрепа*:  

5. Брой поддръжници от всяка държава-членка*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Брой на 

поддръжни

ците 

               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  ОБЩО 

Брой на 

поддръжни

ците 

             

6. С настоящото удостоверявам, че предоставената в настоящия формуляр 
информация е точна. 
 
Дата и подпис на организатора*:  

*: задължителни полета  
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
 

Формуляр за предоставянето на изявленията за подкрепа на компетентните органи на 
държавите-членки 

1. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора или, в случай на 
правен субект или организация, на техния законен представител*: 

2. Наслов на гражданската инициатива*: 

3. Регистрационен номер в Комисията*: 

4. Дата на регистрация*: 

5. Дата на искането за решение относно допустимостта*: 

6. Брой поддръжници, произхождащи от [държава-членка]*:  

7. Приложения*:  
(Включват се всички изявления за подкрепа от поддръжниците, които са посочили [...] 
необходимите лични идентификационни данни [...]. 

 Ако е приложимо, се добавя(т) съответното(ите) удостоверение(я) за [...] 
съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с Регламент 
№ xxxx/xxxx) 

8. Дата и подпис на организатора*:  

*: задължителни полета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 
 

Удостоверение за броя на действителните изявления за подкрепа, събрани за [….] 
(държава-членка) 

[….] (наименование на компетентния орган) на [….] (държава-членка), след като направи 
необходимите проверки съгласно член [...] 9 от Регламент № xxxx/xxxx, с настоящото 
удостоверява, че [….] изявления за подкрепа на гражданска инициатива с регистрационен 
номер [….] са действителни в съответствие с разпоредбите на посочения регламент [...]. 
 
Дата, подпис и официален печат на компетентния орган: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 
 

Формуляр за внасянето на гражданска инициатива в Комисията 

1. Наслов на гражданската инициатива*: 

2. Регистрационен номер в Комисията*: 

3. Дата на регистрация*: 

4. Брой на получените действителни изявления за подкрепа*: (броят им трябва да бъде 
[...] най-малко 1 милион) 

5. Брой поддръжници, удостоверен от държавите-членки*: 

 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  

Брой на 
поддръжни

ците 
               

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  ОБЩО 

Брой на 
поддръжни

ците 
             

6. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора или, в случай на 
правен субект или организация, на техния законен представител.  

6а. Посочете всички източници на финансиране и подкрепа за инициативата: 

7. С настоящото удостоверявам, че предоставената в настоящия формуляр информация е 
точна. 
 
Дата и подпис на организатора*:  

8. Приложения*:  
прилагат се всички удостоверения 

*: задължителни полета 

 

 

_____________________ 


