
 

Известие относно преходните разпоредби във връзка с новия регламент 

относно Европейската гражданска инициатива, приложим от 1 януари 2020 г. 

нататък 

 

От 1 януари 2020 г. ще се прилагат нови правила за Европейската гражданска 

инициатива.  

Съгласно тези правила „Регламент (ЕС) № 211/2011 („старите правила“) се 

отменя, считано от 1 януари 2020 г.“ (вж. член 26).  

В Регламент (ЕС) 2019/788 („новите правила“) са предвидени също така преходни 

разпоредби:  „Членове 5—9 от Регламент (ЕС) № 211/2011 продължават да се 

прилагат след 1 януари 2020 г. за европейските граждански инициативи, които са 

регистрирани преди 1 януари 2020 г.“ (вж. член 27). 

 

Какво ще се случи с инициативите, регистрирани преди края на 2019 г., за 

които предстои или вече е в ход събиране на изявления за подкрепа? Ще 

трябва ли организаторите да променят формулярите за събиране на 

изявления за подкрепа и своите системи за събиране на изявления онлайн?  

Всички граждански инициативи, регистрирани до края на 2019 г., ще трябва да 

следват старите правила за събиране на изявления за подкрепа, и по-специално 

условията и изискванията за данни по отношение на поддръжниците. 

Организаторите ще трябва също така да спазват старите правила за използването 

на (индивидуални) системи за събиране на изявления онлайн. 

Това означава, че организаторите, които все още не са започнали да събират 

изявления за подкрепа онлайн, трябва да създадат своя собствена система за 

събиране онлайн и да получат удостоверение за нея от съответния орган в 

държавите членки, в които тя се хоства. 

За инициативи, за които събирането на изявления вече е в ход, не се изисква 

промяна на формулярите (и изискванията за данни) за събиране на изявления за 

подкрепа, нито промяна на системите за събиране онлайн.  

 

 

Кои правила трябва да следва инициатива, регистрирана преди 1 януари 

2020 г., след като бъде събран необходимият брой изявления за подкрепа? 

Правилата за проверка на изявленията за подкрепа, събрани за инициативи, 

регистрирани преди 1 януари 2020 г., остават непроменени,  

както и правилата за внасяне на инициативата в Комисията. За това няма да има 

краен срок, но организаторите трябва да имат предвид конкретните срокове за 

съхраняване на събраните изявления за подкрепа (в новите правила се предвижда 

срок от 3 месеца, но те важат само за инициативи, регистрирани след 1 януари 

2020 г.). 

След внасянето на инициативите обаче ще важат новите правила по отношение на 

етапа на разглеждане. Това означава, че Комисията ще разполага с 6 месеца 

(вместо 3 месеца по старите правила), за да даде своя отговор.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788


Какъв е срокът за отговор от страна на Комисията за успешна инициатива, 

внесена в края на 2019 г.? 3 месеца или 6 месеца? 

Що се отнася до разглеждането на успешните инициативи, за инициативи, внесени 

в Комисията преди края на 2019 г., Комисията ще разполага с 6 вместо с 3 месеца, 

за да приеме съобщение.  

 

Ще трябва ли гражданските комитети за инициативи, регистрирани преди 1 

януари 2020 г., да променят нещо в своята съществуваща организация?  

От 1 януари 2020 г. нататък гражданските комитети ще се наричат групи на 

организаторите. От тях няма да се изисква да променят съществуващата си 

структура, но те ще могат да следват новите правила и да добавят повече членове, 

ако желаят.  

Същевременно няма да се разрешава създаването на юридическо лице. Тази 

възможност ще е налице само за инициативи, регистрирани от 1 януари 2020 г. 

нататък.  


