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Уважаеми читатели,

От април 2012 г. европейските граждани се ползват от ново право, което им предоставя по-силен 
глас в решаването на европейските въпроси – Европейската гражданска инициатива. Посредством 
този силен демократичен инструмент  гражданите могат да изразяват своите искания по нов, 
безпрецедентен начин. Чрез събирането на един милион подписа в цяла Европа те могат да приканят 
Европейската комисия да предложи ново европейско законодателство или да направи промени във вече 
съществуващото. Така гражданите могат да включват въпроси в европейския дневен ред и по този начин 
стават активни участници на европейската сцена.

Някои граждани вече имат подобни права в своя град, регион или дори на национално равнище, но за 
пръв път подобен механизъм ce използва в транснационален мащаб. Въпреки това събирането на един 
милион подписа сред 500 милиона европейци от 28 държави членки, които говорят на различни езици,  
не лесна задача. То изисква много тежка работа, всеотдайност и сътрудничество с други граждани в 
Европа, които имат подобни възгледи.

Целта на този наръчник е да ви даде представа как да участвате. В девет стъпки той обяснява какво 
трябва да направят организаторите на дадена европейска гражданска инициатива, в кой момент, какви 
са трудностите и процедурите: от замисъла до регистрацията, събирането на подписи и, евентуално, 
представянето на вашите един милион подписа на Европейската комисия.

Европейският икономически и социален комитет е застъпник за правото на гражданите да участват 
и изразява гласа на гражданското общество от началото на европейския проект. Подкрепяме идеята 
за гражданска инициатива още от самото начало и се борим за прост и разбираем набор от правила. 
Убедени сме, че когато гражданите действат обмислено и ангажирано, те могат да променят света.

Искаме гражданите да използват активно своето ново право, да участват в европейските въпроси, 
които определят ежедневието им, и да променят динамиката на европейския дневен ред. Надяваме се, че 
този наръчник ще ви помогне да направите това. На добър час!
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Участие и представителство – двете лица на съвременната демокрация

Демокрацията или властта на народа може да бъде изразена по различни начини. Една съвременна 
представителна демократична система като тази на Европейския съюз разполага както с преки, така 

и с непреки механизми за определяне на дневния ред и вземане на решения. Докато представителната 
демокрация се изразява посредством избрани институции като Европейския парламент, демокрацията 
на участието вече е включена в европейските договори чрез нови инструменти като европейската 
гражданска инициатива (ЕГИ). Важно е да се подчертае, че в една съвременна демократична система 
демокрацията на участието не заменя и не може да замени представителната демокрация – преките 
и непреките демократични канали се допълват взаимно на местно, регионално, национално и 
транснационално равнище.

ЕИСК – пресечна точка за транснационалната демокрация на участието
От началото на процеса на европейска интеграция през 50-те години на ХХ век Европейският 
икономически и социален комитет (ЕИСК) работи като мост между организациите на гражданското 
общество и европейските институции. Дори много преди демокрацията на участието да бъде официално 
включена в договора за ЕС, Комитетът изпълняваше функцията на форум на европейската демокрация на 
участието, като призоваваше за това гражданите и техните представителни организации от цяла Европа 
да имат глас в решенията, които ги засягат.

В качеството си на непартиен консултативен орган на институциите на ЕС Комитетът е инструмент 
за изразяване на гледните точки и становищата на гражданското общество и за оказване на 
въздействие върху европейското законодателство. Неговите 350 членове от 28-те държави- членки 
на ЕС, представляват широк спектър от организации в социално икономическата, професионалната, 
гражданската и културната област.

Договорът от Лисабон – нови възможности
Едва след половин век европейска интеграция европейските граждани получиха собствен пряк достъп 
до транснационалната демокрация. Член 11 от Договора за Европейския съюз е основополагащ, тъй като 
предлага четири важни инструмента за транснационално участие: информация, консултация, диалог и 
определяне на дневния ред са основните понятия, които предоставят много нови възможности.

На гражданите и на организациите на гражданското общество следва да бъде предоставена 
възможността да изразяват и обменят мнения за всичко, което Съюзът прави и по което взема решения. 
Освен това в договора е включено и понятието „граждански диалог“, според което от всички институции 
се изисква да поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с гражданското общество. По-специално 
от Комисията се изисква да провежда широки консултации със заинтересованите страни, с цел да 
осигури последователност и прозрачност на дейността на Съюза. Накрая, с член 11 се въвежда правото 
на гражданска инициатива.

ЕИСК играе централна роля във всички тези процеси – като мост между организациите на гражданското 
общество и институциите на ЕС той осигурява форум за консултация и информация и трибуна, от която 
тези организации могат да изразят своите гледни точки, както е предвидено в Договорите.



Европейската гражданска 
инициатива (ЕГИ)  
– наръчник на потребителя
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Нов транснационален инструмент за определяне на дневния ред

Европейската гражданска инициатива е основна характеристика на тази част от Договора от Лисабон, 
която се отнася до демокрацията на участието. Новият инструмент дава право един милион 

граждани на ЕС от поне седем държави членки да поискат от Комисията да предложи ново европейско 
законодателство. Ролята на ЕГИ е да определя дневния ред, т.е. гражданите могат да установят даден 
проблем и да отправят призив за действие. Следователно ЕГИ не е нито петиция (която вече съществува 
за лица и групи в ЕС), нито инструмент за пряко вземане на решения от страна на гражданите на равнище 
ЕС (референдум). 

ЕГИ често се разглежда като еквивалент на правото на Парламента и Съвета да поискат от Комисията 
да предложи ново законодателство. Впоследствие Комисията трябва сериозно да обмисли дали да 
предприеме някакви действия и какви, както и да обоснове своето решение. Накратко, поради своя 
транснационален характер и ролята си за определяне на дневния ред, ЕГИ е уникално средство за 
участие на гражданите в съвременната демокрация. То отваря възможности както за диалог между 
гражданите в цяла Европа, така и за комуникация между гражданите и институциите, тръгваща „отдолу-
нагоре“. Европейски граждански инициативи се регистрират в Европейската комисия от 1 април 2012 г.

Като гражданин Вие можете да отправите петиция до Европейския парламент (http://www.petiport.
europarl.europa.eu/petitions/bg/main) или, за случай на лошо администриране, да подадете жалба 
до Европейския омбудсман (www.ombudsman.europa.eu).

Член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз
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.



Стъпка по стъпка  
– наръчник за успешна 
европейска гражданска 
инициатива
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Ранните етапи

В  началото трябва да имате предвид европейски проблем, който може да изисква европейско 
решение. 

Още на този ранен етап ще бъде важно да познавате процедурната рамка и целия процес, през който 
трябва да преминете, за да решите дали ЕГИ е най-добрият инструмент на разположение. Може да има 
други, по-лесни начини да се обърнете към институциите на ЕС от позицията си на граждани, например 
индивидуални контакти с членове на ЕП или институции, лобиране или традиционна петиция.

Използването на ЕГИ със сигурност е най-силното, но и най-сложното, най-продължителното средство 
да се обърнете към Европейския съюз. 

Ключовата подготвителна фаза

Преди да направят постъпки за изготвяне и регистриране на европейска гражданска инициатива, 
организаторите трябва да съберат много информация. Щом една инициатива бъде официално 

регистрирана и публикувана, часовникът започва да тиктака.

Необходимо е време за получаване и събиране на цялата възможна информация относно самата 
процедура и избрания въпрос по същество: 

• Има ли действащо законодателство на ЕС по този въпрос?  
• Въз основа на кой текст от Договора ще бъде изготвено предложението? 
• Попада ли въпросът в правомощията на ЕС? 

Следователно първото нещо, което е необходимо да се провери, е дали предложението е „допустимо“. 
Това означава, че то трябва да попада в рамките на правомощията на Комисията и не трябва да е в разрез 
с нито едно от изискванията на Регламента относно ЕГИ. Например, трябва да е в съответствие с Хартата 
на основните права.

Тъй като инициативата ще бъде успешна само ако успее да привлече поне един милион граждани на 
ЕС от поне седем държави членки, преди регистрацията е необходимо да се разработи и устойчива 
комуникационна стратегия. Още на този ранен етап ще бъде от решаващо значение да се свържете с 
потенциални партньори в други държави членки и да започнете създаването на мрежа от хора, които 
ще се присъединят и са готови да допринесат за инициативата. Накратко, всяка дейност, извършена 
преди регистрацията, ще спести време за същинската работа по инициативата в рамките на официалния 
период.

Имайте предвид, освен това, че организирането на гражданска инициатива ще изисква ресурси 
и финансови средства. Въпреки че част от работата може да се извърши на доброволни начала, 
организаторите вероятно ще имат нужда от спонсори и поддръжници. От решаващо значение е да се 
събират данните за финансовата подкрепа, тъй като тази информация ще трябва да бъде предоставена 
при регистрацията.
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Седем души, седем държави, сто знака

След приключването на най-важната подготвителна работа, е време да се положат основите на 
европейска гражданска инициатива. Това включва създаването на „инициативен комитет“ (т.нар. 

„организатори“), който трябва да се състои от поне седем лица, които пребивават в най-малко седем 
различни държави членки. Сред организаторите трябва да бъдат избрани основно лице за контакт и 
негов заместник. 

Време е да се изготви и окончателният писмен текст на инициативата, който трябва да отговаря на 
определени формални изисквания, посочени в официалните формуляри. Надсловът на инициативата не 
може да надвишава сто знака, описанието на предложението – двеста знака, а обяснителните бележки 
във връзка с целите на ЕГИ – петстотин знака.

Накрая, организаторите трябва да предоставят информация за своето финансиране и поддръжниците си. 
Тази информация ще трябва да се обновява по време на процеса, като се използва уебсайтът, създаден от 
Комисията специално за целите на ЕГИ (вж. по-долу).

Контролен пункт 1 – Регистрация

Официалната регистрация на ЕГИ в Европейската комисия е много лесна. Комисията предоставя  
уебсайт (наречен официално „регистърът“), на който ЕГИ могат да бъдат внасяни онлайн чрез 

попълване на необходимата информация. Така ще бъде получен първият официален отговор – 
потвърждението за регистрация от Комисията. 

Чрез своя профил в регистъра организаторите могат да водят комуникация та си с Комисията,  да създават 
необходимите формуляри за събиране на подписи, да качват преводи, да актуализират информацията 
относно финансирането и, накрая, да внесат подписите. Регистърът служи на организаторите и за контакт 
с Комисията, ако имат въпроси или срещнат проблеми.

Сега е ред на Комисията да провери допустимостта на предложената ЕГИ. Така ще се установи 
първоначален диалог и канал за комуникация между двете страни.

В срок от два месеца след внасянето на инициативата организаторите ще получат официален отговор 
от Комисията. Инициативата ще бъде или законно регистрирана и публикувана на уебсайта, с което ще 
започне да тече срокът за събиране на подписите, или отхвърлена по правни съображения. Това би 
могло да се случи, ако например Комисията счете, че няма правомощия, защото в съответната област 
правомощия имат единствено държавите членки, или ако прецени, че инициативата е в противоречие с 
Хартата на основните права.

Ако инициативата бъде отхвърлена, организаторите имат, разбира се, право да обжалват това решение, 
например като се свържат с Европейския омбудсман или като оспорят решението пред Съда на 
Европейския съюз.
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Превод 

Важно е да се знае, че ЕГИ може да бъде регистрирана на един от 24-те официални езика на ЕС, но 
организаторите ще трябва да предоставят текстовете на другите избрани езици, както и че подписите 
могат да се събират единствено на тези регистрирани формуляри. След първоначалната регистрация 
организаторите ще могат да качат на уебсайта още езикови версии на предложената инициатива. От 
октомври 2014 г. насам ЕИСК предлага писмен превод на текстове на европейски граждански инициативи 
до 800 знака. След като Европейската комисия потвърди Европейската гражданска инициатива, 
оригиналният текст се изпраща на адрес citizensinitiative@eesc.europa.eu и се посочва на кои езици да 
бъде преведен. Организаторите могат да изберат всеки от официалните езици на ЕС с изключение на 
ирландски.

Подготовка за събиране на подписи

Препоръчително е да се подготвите за събирането на подписи още преди вашата ЕГИ да бъде 
регистрирана. Съществуват два начина за събиране на подписи и „изявления за подкрепа“. Такива 

изявления могат да се събират по традиционния начин на хартия (в този случай се изисква подпис) или 
по електронен път (в този случай е достатъчно да се посочат личните данни). 

Вече са създадени напълно нова правна рамка и електронна система за целите на събирането на 
поддръжници по електронен път. Комисията предоставя софтуер с отворен код за събирането на подписи 
онлайн, който e на разположение на организаторите безплатно. Разбира се, те могат да разработят своя 
собствена система, ако желаят.

И в двата случая онлайн системата на организаторите трябва да бъде сертифицирана в държавата членка, 
в която ще се съхраняват данните, от компетентен орган, който ще провери дали системата отговаря на 
всички технически спецификации и изисквания за защита на данните. Всяка държава членка е определила 
компетентен орган, който да сертифицира системата. Проверката следва да се извърши в срок от един 
месец. Сертифицирането може да се извърши преди или след регистрирането на инициативата в 
Комисията.

Повече информация за националните органи: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/implementation-
national-level
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саморъчни подписи:
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Положителен резултат от
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по електронен път
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държавите членки 
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Комисията изготвя 
оценка в срок 
най-много до 3 месеца: 
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Организиране на изслушване 
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предложение:

започва обикновената
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между Парламента и Съвета

Ден 1
Решение на Комисията:
регистриране и
публикуване на уебсайта

Сертифициране на
онлайн система 
от странана държавите 
членки в срок: 
най-много до 1 месец

ЕГИ накратко

Подготовка Събиране на подписи Проверка Оценка Последващи 
действия
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Намиране на поддръжници

За събирането на подписи ще е необходимо много повече от спазването на тези правни и технически 
изисквания. Наред с останалото, организаторите ще отговарят за раздаването, събирането и 

проследяването както на хартиените, така и на електронните формуляри.

Моля, имайте предвид, че само гражданите на държава-членка на ЕС, които имат право да гласуват в 
изборите за Европейски парламент, могат да подкрепят ЕГИ. Законно пребиваващите граждани на трети 
държави нямат право да участват.

Организаторите и поддръжниците ще трябва да се уверят, че използват правилния формуляр за всяка 
държава членка, тъй като някои държави членки изискват много повече информация за всяко изявление 
за подкрепа в сравнение с други. Това се прави с цел те да могат да проверят подписите на по-късен етап. 
Докато някои държави членки изобщо не изискват лични идентификационни номера, други изискват 
ЕГН или други номера за идентификация като номер на паспорта, разрешителното за пребиваване, 
свидетелството за управление на МПС, или дори имена на родителите и място на раждане. В регламента 
за ЕГИ 211/2011 може да се провери коя държава членка каква информация изисква.

В регламента се посочва и колко подписа трябва да бъдат събрани в дадена държава членка, за да бъде 
достигнат необходимият минимум от седем държави. Броят е изчислен в зависимост от броя на членовете 
на всяка държава членка в Европейския парламент, което прави събирането на подписи малко по-лесно 
в „големите“ държави членки, докато за „малките“ държави се изискват пропорционално повече подписи. 
Този брой ще бъде адаптиран, за да отразява евентуалните промени в състава на Европейския парламент.

Опитът с инициативи на национално и регионално равнище показва, че не всички подписи ще бъдат 
зачетени след проверката от страна на националните органи. Ето защо е препоръчително организаторите 
да съберат поне 10-20% повече подписи, с цел да имат резерв и да не се окаже, че не им достигат само 
няколко подписа до един милион.



Минимален брой поддръжници от всяка държава членка
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Контролен пункт 2 – Проверка на събраните подписи

Срокът за внасяне на събраните подписи и „изявления за подкрепа“ в компетентните органи на 
държавите членки е 365 дни от публикуването на инициативата в регистъра на Комисията. Подписите 

на датските граждани трябва да бъдат изпратени в Копенхаген, а тези на кипърските – в Никозия. 
Подписите на хартиените и електронните изявления за подкрепа трябва да бъдат представени поотделно.

Сега държавите членки ще имат три месеца, за да проверят валидността на изпратените изявления. В 
общи линии те имат свобода на избор как да извършат проверката – чрез случайна извадка или чрез 
пълна проверка. На последно място, трябва да бъдат изпълнени две изисквания преди ЕГИ да бъде най-
накрая внесена в Комисията. Първо, поне седем държави членки трябва да удостоверят, че е събран 
необходимият брой подписи, и второ, общият брой удостоверени изявления трябва да бъде поне един 
милион.

След като това бъде направено и бъдат използвани съответните формуляри, внасянето в Комисията е 
лесно – чрез електронно писмо (с прикачени документи) или по пощата. Разбира се, организаторите ще 
се възползват от деня на внасянето, за да запознаят широката публика в Европа със своето предложение 
чрез медиите.

Един милион подписа – какво следва?

Ако успеят да съберат един милион изявления за подкрепа от поне седем държави членки, 
организаторите стават „участник в определянето на общоевропейския дневен ред“. Внасянето на 

успешна европейска гражданска инициатива означава, че Комисията има на разположение три месеца, 
за да представи своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, да вземе решение 
какви действия възнамерява да предприеме, ако такива са необходими, както и да обоснове причините 
за предприемането или непредприемането на тези действия. 

В процеса на разглеждане организаторите ще бъдат поканени да представят предложението по-
обстойно пред институциите на ЕС в рамките на публично изслушване, организирано от Европейския 
парламент.

На този етап ще се появят и някои задачи за разчистване, тъй като архивите с удостоверените изявления 
за подкрепа ще трябва да бъдат унищожени един месец след внасянето в Комисията или 18 месеца след 
регистрацията на инициативата. Националните органи, удостоверяващи изявленията, ще трябва да 
унищожат архивите един месец след датата на удостоверяване.
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Работата продължава

Ако Комисията реши да предприеме последващи действия във връзка с инициативата чрез изготвяне 
на официална законодателна инициатива, организаторите могат да изявят желание да продължат 

своята работа – вече като наблюдатели на предстоящия законодателен процес. Но дори ако Комисията 
прецени, че изготвянето на съответно законодателно предложение не е необходимо, желателно или 
наложително, организаторите на ЕГИ могат да изявят желание да отговорят, коментират или дори да 
предприемат последващи нови действия или инициативи.

Какъвто и да е резултатът, за препоръчване е всеки от участниците да обобщи извършената работа чрез 
изчерпателна документация и чрез последваща оценка. Това ще даде възможност на всеки да извлече от 
този многогодишен процес полезни изводи за бъдещето.



Как може да 
помогне ЕИСК ?
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С въвеждането на принципа на съвременната демокрация на участието Европейският съюз 
приканва всички граждани и организации на гражданското общество да участват активно в общия 

транснационален процес на определяне на дневния ред и вземане на решения. Член 11 от Договора за 
Европейския съюз поставя основите на това ново отношение между гражданите и институциите на ЕС.

Европейският икономически и социален комитет е учреден, за да улеснява и подпомага този процес. Сега 
той е готов да подкрепи прилагането на правото на инициатива на гражданите, като изпълнява ролята си 
на мост между гражданското общество и институциите на ЕС.

Комитетът е активен участник във и катализатор на консултации и различни форми на диалог с 
институциите на ЕС. За тази цел Комитетът е създал Група за връзка с европейските организации и мрежи 
на гражданското общество и ad hoc група за ЕГИ, която да разглежда въпроси на ЕГИ. По отношение 
на европейската гражданска инициатива, освен за информиране на заинтересованите граждани и 
организации на гражданското общество, Комитетът играе роля и като:

–  катализатор на гражданските инициативи в процес на подготовка, предоставящ възможност 
на участниците да изграждат мрежи и евентуално да се срещат;

–  съветник, който организира изслушвания и изготвя становища, за да помогне на Комисията в оценката 
на дадена успешна инициатива, както и във всеки етап от последващите действия. 

За тази цел всяка година през април ЕИСК организира годишна конференция – „Денят на ЕГИ“, която е 
посветена изключително на въпроси, свързани с ЕГИ, и на развитието на този инструмент.

За повече информация виж www.eesc.europa.eu/eci

Допълнителна информация за правата на гражданите в ЕС в публикацията на ЕИСК „Европейски паспорт 
за активно гражданство“: www.eesc.europa.eu/eci
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Речник на  
основните понятия
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Европейска гражданска инициатива
Правото един милион граждани в цяла Европа да приканят Комисията да предложи ново европейско 
законодателство

Организатор
Инициативният комитет за ЕГИ, съставен от поне седем лица от седем държави членки

Изявление за подкрепа
Саморъчни подписи или декларации, събрани по електронен път, в подкрепа на дадена европейска 
гражданска инициатива

Регистрация
Процесът на регистрация, проверка и публикуване на инициативата, предшестващ събирането на 
подписи

Електронно събиране
Система за събиране на изявления за подкрепа в интернет, основана на софтуер с отворен код, осигурен 
от Комисията и сертифициран от компетентните органи на държавите членки

Внасяне
Внасянето в Комисията на удостоверенията за подписите, потвърждаващи, че определен брой граждани 
от определен брой държави членки подкрепят инициативата.



Полезни връзки  
и документи
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За да получите актуална информация, можете да се свържете със секретариата на ЕИСК:

European Economic and Social Committee
Unit for Relations with with Organised Civil Society and Forward Studies
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Електронен адрес: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Информация на ЕИСК относно гражданската инициатива:
www.eesc.europa.eu/eci

Регламент № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 година относно гражданската инициатива
За справка: публикуван в Официален вестник C 65, 11.3.2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV%3Aai0044 

Становище на ЕИСК относно европейската гражданска инициатива
За справка: CESE 993/2010, публикувано в Официален вестник C 44, 11.2.2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443687992942&uri=CELEX:52010AE0993

Становище на ЕИСК относно демокрация на участието и гражданската 
инициатива (член 11)
За справка: CESE 465/2010, публикувано в Официален вестник C 354, 28.12.2010 г.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443688201505&uri=CELEX:52010IE0465

Уебсайт на ЕИСК относно Договора от Лисабон
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

ЕИСК – информация относно демокрацията на участието и гражданското общество
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Група за връзка на ЕИСК с европейските организации и мрежи на 
гражданското общество
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group

mailto:citizensinitiative@eesc.europa.eu
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Европейска комисия

Уебсайт и регистър на гражданската инициатива
Комисията осигурява специализиран уебсайт, съдържащ цялата информация относно ЕГИ, съответните 
процедури и законодателни текстове, преглед на всички минали и настоящи инициативи, софтуера за 
събиране на подписи по електронен път, както и връзки към уебсайтовете на компетентните национални 
органи. Освен това той служи и като портал, чрез който организаторите могат да регистрират своите ЕГИ 
и да управляват профила си. 

Европейска гражданска инициатива – уебсайт
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg

Други полезни контакти

Europe direct
обадете се на телефон 00 800 67 89 10 11 безплатно от всяка точка на ЕС.  
http://europa.eu/europedirect/

Представителства на Европейската комисия във вашата държава членка
http://ec.europa.eu/represent_bg.htm

Европейски парламент – петиции
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/bg/main

Европейски омбудсман
www.ombudsman.europa.eu
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