
 

 

Примерен формуляр за онлайн заявление за патронаж на ЕП 
Настоящият примерен формуляр за онлайн заявление за патронаж на ЕП има за цел да Ви помогне в 
подготовката на Вашето заявление. Всички полета в онлайн формуляра са възпроизведени в 
примерния вариант, давайки обща представа за необходимата информация. Ако предпочитате да 
изпратите заявлението си за патронаж по пощата, можете или да разпечатате формуляра за 
предоставяне на патронаж, да го попълните и да го прикачите към досието си за патронаж, или да се 
уверите, че писмото с искането Ви включва всички поискани в заявлението данни. Благодарим Ви 
много, че се свързахте с нас! 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАТОРА 

Титла/обръщение 

Фамилно име 

Собствено име 

Електронна поща 

Организация (ако е приложимо) 

Пощенски адрес 

Пощенски код 

Населено място 

Държава 

Телефон 

Уебсайт на организатора/организацията (ако има такъв) 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЯВАТА 

Заглавие 

Начална дата  

Крайна дата  

 С настоящото декларирам, че разбирам, че ако събитието, което заявявам за патронаж, започва по-малко от 2 месеца 
от днес (подаването на уеб формуляра), патронажът може да бъде отказан на основание закъсняло подаване, дори ако 
искането е в съответствие с всички други правила, уреждащи патронажа от страна на Европейския парламент. 
Извлечение от правилника, член 3, параграф 1: „Заявленията следва да бъдат получени от председателя най-малко 
два месеца преди началото на проявата.“ 

Място (места) (моля, уточнете града/градовете и държавата/държавите) 

Уебстраница на проявата (ако има такава): 

Проява с нестопанска/нетърговска цел: моля, уточнете, ако Вашата проява има търговски характер или търговска цел и има 
за цел рекламата или популяризирането на марки и/или търговски дейности, текущи или очаквани, преки или непреки, 
например чрез извънредно големи такси за участие в проявата или чрез излагане на цени или на търговско лого. 

 ДА 

 НЕ 

При необходимост още подробности, даващи представа за нестопанското/нетърговското измерение на проявата  

Географски обхват на участниците 

 Международен 

 Eвропейски 

 Национален 

 Регионален 

 Местен 

 



 

 

Цели и описание на проекта: моля, обяснете връзката на Вашата проява с целите и дейностите на Европейския 
парламент и/или целите, политиките и дейностите на Европейския съюз и обосновете по какъв начин Вашата 
проява изтъква ролята и приноса на Европейския парламент или на Европейския съюз в съответната област (до 
1500 знака) 

Програма: моля, представете основните теми и ако е приложимо, списък на ораторите;  

Участници и целева публика (Например: изследователи/учени/университетски преподаватели, 
учители/възпитатели/обучаващи, студенти/младежи, политици/вземащи решения лица/държавни служители, 
гражданско общество/НПО) 

ВИДИМОСТ 

Моля, посочете на какви комуникационни/промоционални материали ще бъде използвано логото на ЕП, 
проектирано специално за патронажа (Например: брошури, писма покани, отпечатани програми, банери, 
уебсайтове) 

Моля, посочете подробности за евентуално медийно отразяване на Вашата проява 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Пояснения (тук можете да предоставите допълнителна информация за Вашата проява или/и – ако желаете, да 
изпратите съобщение до председателя на Европейския парламент, в което да посочите защо според Вас Вашата 
проява следва да се ползва от нейния патронаж; ако член на Европейския парламент подкрепя Вашата проява 
или участва в нея, моля, посочете това тук) 

В миналото получавали ли сте вече патронаж от Европейския парламент? 

 ДА 

 НЕ 

Ако да, моля, посочете всеки отделен случай: 

Получен ли е или търсен ли е друг патронаж от други лица или организации за това конкретно събитие? 

 ДА 

 НЕ 

Ако да, моля, посочете името (имената) и дали патронажът е потвърден или не: 

Регистрирана ли е Вашата организация в Регистъра за прозрачност? 

 ДА 

 НЕ 

СЪГЛАСИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ РАЗПОРЕДБИ, УСТАНОВЕНИ В ПРАВИЛНИКА 
ОТНОСНО ПАТРОНАЖА (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-
heard/patronage/bg-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf); моля, забележете, че ако 
условията за допускане не са спазени, председателят може във всеки един момент да оттегли 
решението за предоставяне на патронаж на дадена проява 

 ДА 

 НЕ 

ОСТАНЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА 

 Бих искал да получавам информация за дейности, организирани от Европейския парламент. 

Можете да прекратите абонамента си по всяко време, като пишете на бюрото за връзка на ЕП във Вашата страна 
на пребиваване. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/bg-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/bg-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

