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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

към 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

относно Европейската гражданска инициатива: „Водата и санитарно-хигиенните 
условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!“ 

 

 



 

2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЦЕДУРНИ АСПЕКТИ НА ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА RIGHT2WATER („ПРАВО НА 
ВОДА“) 

 
В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 211/2011 настоящата 
инициатива бе регистрирана на 10.5.2012 г. и публикувана в онлайн регистъра на 
Европейската комисията на адрес:   
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000003 

Членовете на гражданския комитет, регистриран в Комисията, са жители на следните 
държави членки: Франция, Белгия, Германия, Швеция, България, Италия и 
Обединеното кралство. 

Инициативата бе регистрирана на английски език. След това организаторите 
предоставиха преводи на заглавието, предмета и целите на инициативата на всички 
официални езици на ЕС.  

В съответствие с Регламента относно гражданската инициатива формулярите, 
използвани от гражданите, за да подкрепят инициативата, съдържаха заглавието, 
предмета и целите на инициативата. Връзката към онлайн регистъра на Комисията 
(вж. по-горе) беше изписана върху формулярите, което даде възможност на 
гражданите, които желаеха това, да намерят по-подробна информация за 
инициатива, както е предоставена от организаторите в приложение, като част от 
тяхното искане за регистрация. Това приложение бе на разположение единствено на 
английски език (организаторите не осигуриха преводи на приложението). Това 
приложение не бе непременно разгледано от всички граждани, които подкрепиха 
инициативата. 

Официалният 12-месечен период на събиране на изявления за подкрепа на 
инициативата приключи на 10 май 2013 г. При все това Комисията приемаше 
изявления за подкрепа на инициативата до 1 ноември 2013 г. поради трудностите, 
които повечето от организаторите изпитаха при създаването на своите онлайн 
системи за събиране на изявления за подкрепа по време на началната фаза на 
Европейската гражданска инициатива1. След проверка на събраните изявления за 
подкрепа от съответните компетентни органи на държавите членки организаторите 
предадоха инициативата си на Комисията на 20 декември 2013 г., заедно със 
сертификатите, издадени от органите на 25 държави членки, както и със сведения 
относно своите източници за финансиране и подкрепа, в съответствие с член 9 от 
регламента.  

Броят на действителните изявления за подкрепа, посочени в сертификатите, и 
информацията, предоставена от компетентните органи на държавите членки, са 
отразени в таблицата по-долу. В тези цифри е взет под внимание допълнителният 
период за събиране на изявления за подкрепа на инициативата до 1 ноември 2013 г.  

 

                                                 
1 Вж. Съобщение за медиите от 18 юли 2012 г.: http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/sefcovic/headlines/press-releases/2012/07/2012_07_18_eci_en.htm 
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Държава членка Брой на поддръжниците Праг, който трябва да бъде отчетен сред 
минималния брой от седем държави 
членки 

Австрия 57 643 14 250 

Белгия 40 549 16 500 

България 1 406 13 500 

Кипър 2 924 4 500 

Чешка 
република 

7 575 16 500 

Естония 516 4 500 

Финландия 14 589 9 750 

Германия 1 236 455 74 250 

Гърция 33 220 16 500 

Унгария 18 245 16 500 

Ирландия 2 513 9 000 

Италия 65 223 54 750 

Латвия 393 6 750 

Литва 13 252 9 000 

Люксембург 5 566 4 500 

Малта 1 635 4 500 

Нидерландия 21 469 19 500 

Полша 3 962 38 250 

Португалия 13 964 16 500 

Румъния 3 176 24 750 

Словакия 20 988 9 750 

Словения 17 546 6 000 

Испания 58 051 40 500 
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Швеция 11 579 15 000 

Обединено 
кралство 

7 104 54 750 

Общо 1 659 543 Праг, достигнат в 13 държави членки 

 

През седмиците след предаването на инициативата организаторите изпратиха до 
Комисията сертификати от органите на две допълнителни държавите членки: 

• Франция: 17 247 валидни изявления за подкрепа 

• Дания: 3 495 валидни изявления за подкрепа 

В съответствие с член 10 от регламента Комисията: 

- публикува на 20 декември 2013 г. съответната информация в регистъра на адрес: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003; 

- прие организаторите на 17 февруари 2014 г. (сутринта). 

На същия ден следобед в съответствие с член 11 от регламента на организаторите бе 
дадена възможност да представят инициативата си на публично изслушване, 
организирано в Европейския парламент. По време на заседанието на Комисията и 
публичното изслушване Комисията бе представена от заместник-председателя 
Шефчович, както и от длъжностни лица от различните служби, имащи отношение към 
въпроса. 


