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1
Европейска гражданска 
инициатива — инструменти 
за подкрепа

Чрез Европейската гражданска инициатива гражданите на ЕС могат 
да участват в определянето на европейските политики, като поискат 
от Европейската комисия (Комисията) да предложи законодателство 
по въпрос от своята компетентност. За целта организаторите на 
граждански инициативи трябва в срок от 12 месеца да съберат 
изявления за подкрепа от най-малко 1 милион граждани в държавите 
от ЕС, като в поне седем държави трябва да бъде достигнат 
минимален праг.  

Събирането на повече от един милион изявления за подкрепа 
от граждани на ЕС в целия Съюз в рамките на 12 месеца може 
да изглежда трудна задача в началото. За да улесни работата на 
организаторите и да им помогне да успеят, Комисията предлага 
различни инструменти за подкрепа: уебсайт на Европейската 
гражданска инициатива, организаторски акаунти за европейски 
граждански инициативи, централна система за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн и форум на Европейската 
гражданска инициатива.

https://europa.eu/citizens-initiative/_bg
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Уебсайт на Европейската 
гражданска инициатива

Уебсайтът на Европейската гражданска инициатива предлага кратка и 
практична информация относно Европейската гражданска инициатива. 
Той съдържа и насоки за гражданите как да регистрират инициатива. 
Уебсайтът също така е мястото, където гражданите могат да си 
създадат организаторски акаунт, който е необходим за изпращане на 
официално искане за регистрация на инициатива до Комисията.

На началната страница можете да намерите  текущи и минали 
инициативи. Посочени са всички инициативи и можете да търсите 
по ключови думи, област на политиката/категория, статус на 
инициативата и др. Можете да видите докъде са стигнали дадени 
инициативи със събирането на изявления за подкрепа, данните 
за контакт на организаторите и връзки към уебсайтовете на 
инициативите.

Можете да се запознаете с процеса на организиране на европейска 
гражданска инициатива, като посетите раздела „Стъпка по стъпка“. 
Процесът се състои от 6 стъпки: 1) начало, 2) регистрация на вашата 
инициатива, 3) събиране на подкрепа, 4) проверка на изявленията за 
подкрепа, 5) внасяне на инициативата и 6) получаване на отговор.

Уебсайтът на Европейската гражданска инициатива също така 
съдържа информация за цялостната регулаторна рамка. Ще намерите 
общ преглед на правилата, както и информация за прилагането им на 
национално равнище и за ролята и отговорностите на държавите от 
ЕС.

На страницата за новини се публикува актуална информация относно 
Европейската гражданска инициатива. Календарът ви дава достъп до 
предстоящи и минали прояви, свързани с Европейската гражданска 
инициатива.

Често 
задавани 
въпроси
В раздел Често задавани 
въпроси ще намерите 
отговорите на около 80 въпроса, 
задавани в миналото. Те 
обхващат почти всички аспекти 
на Европейската гражданска 
инициатива — от започване 
на инициатива до събиране 
на подписи и внасяне на 
инициатива. 

Раздел 
„Популяризирайте 
ЕГИ“
Разгледайте комуникационните 
материали, достъпни на всички 
езици на ЕС. Те могат да ви 
помогнат да обясните какво 
представлява Европейската 
гражданска инициатива, когато 
популяризирате инициативата 
си. Вижте и страницата за 
посланиците на ЕГИ, които 
помагат за това информацията 
за Европейската гражданска 
инициатива да достига до 
гражданите.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/home_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/news_bg
https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/faq_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/faq_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/eci-ambassadors_bg
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Организаторски акаунт за 
европейска гражданска 
инициатива

Уебсайтът на Европейската гражданска инициатива също така 
е мястото, откъдето гражданите могат да дадат началото на 
инициатива. За тази цел трябва да отидете в раздел Как да започнете, 
след това в подраздел Започнете вашата инициатива и да щракнете 
върху Организаторски акаунт. Ако досега не сте го направили, ще 
трябва да си създадете профил в EU Login с вашия електронен адрес, 
който ще е видим на уебсайта след регистрацията на инициативата, и 
да попълните необходимите полета.

След като влезете в системата, ще получите достъп до формуляра 
за регистрация на вашата инициатива. За да подадат искане за 
регистрация на инициатива, организаторите трябва да преминат през 
следните пет стъпки:

1. да въведат необходимата информация за състава на групата на 
организаторите;

2. да въведат необходимата информация за инициативата, която 
искат да регистрират (език, наслов, цели, имащи отношение 
разпоредби на Договорите за ЕС, допълнителна информация);

3. да посочат всички източници на подкрепа и финансиране, 
които са налични към момента на подаването на искането за 
регистрация;

4. да приемат процедурите и условията;

5. да прегледат и подадат искането за регистрация.

За повече информация вижте насоките за съставяне на текста за 
инициатива и подаването ѝ за регистрация.

ВАЖНО
Ако инициативата ви отговаря 
на всички изисквания, но не 
се отнася до област, в която 
Комисията има правомощия, 
ще получите отговор в срок 
от 1 месец. След това ще 
разполагате с 2 месеца, за да 
изпратите актуализирана версия 
на инициативата до Комисията 
(или можете да се откажете от 
тази инициатива).

https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_bg
https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_bg#Launch-your-initiative
https://register.eci.ec.europa.eu/organisers
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_bg
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След като Европейската комисия регистрира вашата инициатива, 
статусът на инициативата в организаторския акаунт ще се промени 
на „регистрирана“ и ще се появят повече опции, които можете да 
използвате. Най-важното е, че чрез акаунта ще можете да следите 
на какъв етап се намира инициативата в целия процес (събиране на 
подписи, проверка и т.н.) и да я управлявате. 

Организаторският акаунт дава възможност за извършване на следните 
действия:

• съобщаване за всички допълнителни средства и подкрепа, 
които получавате;

• замяна на един или повече членове на групата на 
организаторите;

• достъп до всички данни за вашата инициатива, както и до 
свързаните полета, преведени от Комисията на всички 24 
езика на ЕС;

• пряк контакт с Европейската комисия;

• промяна на координатите за връзка с организаторите;

• получаване на статистически данни;

• персонализиране на страницата за събиране на изявления за 
подкрепа за вашата инициатива в централната система;

• изпращане на електронни писма до всички ваши 
поддръжници.

ВАЖНО
Акаунтът също така ви дава 
възможност да генерирате 
формуляри за събиране на 
изявления за подкрепа на 
хартиен носител на всички 
езици на ЕС и за всички държави 
членки. 
Ако сте посочили в акаунта 
началната дата на събирането на 
подписи, това автоматично ще 
бъде показано във формулярите.
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Централна система за 
събиране на изявления 
за подкрепа онлайн на 
Европейската комисия

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн 
на Европейската комисия предлага редица функции, които улесняват 
събирането на подписи и дават възможност за проследяване на 
напредъка на вашата кампания. Системата предоставя лесен начин за 
подкрепа на инициативи от гражданите и предлага на организаторите 
няколко опции за управление на техните кампании. Инструментът 
също така опростява събирането на данни и проверката им от 
националните органи на държавите от ЕС. 

Можете да избирате формуляри на изявления за подкрепа в 
зависимост от езика и гражданството на поддръжниците от 
държавите от ЕС. Централната система също така автоматично 
групира изявленията за подкрепа в съответствие с изискванията 
за проверка от страна на държавите членки. Тя също така ви 
дава възможност да експортирате изявленията за подкрепа като 
файлове с данни, които директно да бъдат изпратени за проверка до 
съответните органи. Освен това системата позволява на гражданите 
да подкрепят инициативи, като използват средства за електронна 
идентификация (за гражданите на държави членки, които предлагат 
такава възможност в съответствие с Регламента относно електронната 
идентификация и удостоверителните услуги).

Във вашия организаторски акаунт можете да персонализирате 
страницата на вашата инициатива в централната система за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн и да следите статистическите 
данни за събраните изявления за подкрепа по държави. Можете също 
така да се свързвате с вашите поддръжници, които са предоставили 
електронните си адреси за тази цел.

Задължително 
използване
От 1 януари 2023 г. 
организаторите ще могат да 
използват само централната 
система за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн.

https://europa.eu/citizens-initiative/online-collection-system_bg#Commission-collection-system
https://europa.eu/citizens-initiative/_bg
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Причини за използване на централната система за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн 

• Минимална подготовка (готова за използване).

• Безплатна.

• Не е необходимо сертифициране (системата отговаря на техническите стандарти и стандартите за 
сигурност — за да я използвате, просто подписвате споразумение с Комисията).

• Бързо конфигуриране (за да използвате системата, просто информирайте Комисията 10 работни дни 
преди началото на събирането на изявления за подкрепа чрез вашия организаторски акаунт).

• В някои държави поддръжниците на вашата инициатива могат да използват електронна 
идентификация, за да дадат своята подкрепа.

• Системата е напълно достъпна за хора с увреждания.

• Можете да използвате системата и за да събирате електронните адреси на поддръжниците (за 
текуща комуникация с тях относно инициативата).

• Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн ще продължи да бъде 
подобрявана и ще предлага нови функции.

• Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн се хоства в помещения на 
Европейската комисия в защитена среда за хостинг, предназначена за обработване на чувствителни 
данни. Всички най-нови корекции за сигурност на всеки компонент на приложенията се прилагат във 
възможно най-кратък срок.

• Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн осигурява криптиране от край 
до край от момента, в който данните влязат в приложението, до момента на тяхното декриптиране 
от компетентните органи на държавите членки, отговарящи за проверката на изявленията за 
подкрепа.

• Технологията, използвана за криптиране на данните в централната система за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн, е базирана на HSM/KMS решение, което не е с отворен код и не 
може да бъде предложено в контекста на приложение с отворен код.

За повече информация относно етапа на събиране на изявления за подкрепа вижте насоките за събиране на 
подписи.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_bg
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Услуга за обмен на файлове

Услугата за обмен на файлове дава възможност на организаторите 
на успешни инициативи директно да изпратят събраните от тях 
изявления за подкрепа до националните органи за проверка след 
приключване на събирането. Това може да бъде направено с една-
единствена заявка за всички органи на държавите членки. 

Услугата позволява обмен на електронни изявления за подкрепа, 
както и на сканирани изявления на хартиен носител. Тя опростява 
взаимодействието между организаторите и 27-те държави членки. 
В срок от два месеца след края на срока за събиране на изявления 
за подкрепа трябва да уведомите Комисията дали искате да качите 
изявленията, събрани на хартиен носител, като използвате тази 
система. 

Европейската комисия предоставя на организаторите инструмент 
за криптиране. Този инструмент гарантира пълна защита на 
неприкосновеността на личния живот на поддръжниците при 
изпращането на изявления за подкрепа. Организаторите могат да 
криптират съответните файлове преди качването, така че само 
органите на държавите членки да имат достъп до данните.



10

ЕВРОПЕЙСКА 
ГРАЖДАНСКА 
ИНИЦИАТИВА 

- Европейска гражданска инициатива — инструменти за подкрепа -

6
Форум на Европейската 
гражданска инициатива

Форумът на Европейската гражданска инициатива е онлайн платформа 
за сътрудничество, която предоставя практическа подкрепа на 
организаторите на европейски граждански инициативи. Форумът 
предлага информация, помощ и инструменти за сътрудничество в 
четири различни раздела: „Научете“, „Обсъдете“, „Свържете се“ и 
„Потърсете съвет“. Той е достъпен на всички официални езици на ЕС.

Научете

Раздел „Научете“ съдържа различни видове информация за улесняване 
на потенциалните и настоящите организатори по отношение на:

• събирането на подписи

• съставянето на текста за инициатива и нейната регистрация

• търсенето на партньори

• организирането на кампания

• набирането на средства

Материалите са под формата на насоки, истории за успешни 
инициативи, уебинари и видеоклипове.

В насоките сбито и изчерпателно са обобщени най-важните 
аспекти на съответната тема. Те са в PDF формат, което 
прави лесно разпространението им в рамките на вашата 
мрежа от контакти, и са налични на всички официални 
езици на ЕС. 

Историите за успешни инициативи са написани в тясно 
сътрудничество с организаторите на успешни европейски 
граждански инициативи. Гражданите могат да научат за 
стратегиите, предизвикателствата, извлечените поуки и 
опита на организаторите. Историите са достъпни на всички 
официални езици на ЕС.

Уебинарите са достъпни за обществеността. В тях участват 
гост-лектори със специализирани познания и опит по 
конкретни въпроси, свързани с Европейската гражданска 
инициатива. Уебинарите на форума са интерактивни и 

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-look-partners_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-organise-campaign_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-raise-funds_bg
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участниците могат да задават въпроси. На съответните страници 
на уебинарите ще намерите записи и презентации. На страницата 
„Научете“ можете да се информирате за бъдещи уебинари. Работният 
език на уебинарите е английски и всички те са безплатни. 

Качените видеоматериали представляват разкази на бивши 
организатори или обяснителни видеоклипове, даващи допълнителна 
информация по конкретна тема или за Европейската гражданска 
инициатива като цяло.

Обсъдете

Раздел „Обсъдете“ улеснява общуването ви с други граждани по 
теми, свързани с Европейската гражданска инициатива. Той ви дава 
възможност да изпробвате идеи за конкретни инициативи. Разделът 
е много полезен инструмент, чрез който можете да разберете 
какво мислят другите граждани за вашата идея. Някои дискусии се 
отнасят до процедурни въпроси, свързани с Европейската гражданска 
инициатива. Дискусиите се преглеждат редовно от модераторите 
на форума, които, ако сметнат за необходимо, могат да предоставят 
обратна информация. 

Свържете се

Раздел „Свържете се“ ви дава възможност директно да се свържете 
с други граждани на ЕС въз основа на вашите интереси и държави на 
пребиваване. 

Не забравяйте, че за да започнете европейска гражданска инициатива, 
се нуждаете от поне седем граждани на ЕС, които пребивават в седем 
различни държави членки. Раздел „Свържете се“ е мястото, където 
можете да намерите партньори!

Потърсете съвет

Раздел „Потърсете съвет“ дава възможност да получите персонален 
съвет относно Европейската гражданска инициатива и различни 
аспекти, свързани с нея — правни въпроси, провеждане на кампании и 
набиране на средства. 

Можете да изпратите запитване на всеки от официалните езици на 
ЕС и ще получите експертен съвет на същия език в срок от максимум 
осем работни дни.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/discuss_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/connect_bg
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_bg

	Европейска гражданска инициатива — инструменти за подкрепа
	Уебсайт на Европейската гражданска инициатива
	Организаторски акаунт за европейска гражданска инициатива
	Централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн на Европейската комисия
	Услуга за обмен на файлове
	Форум на Европейската гражданска инициатива

