
ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪБИРЕНЕ НА ПОДПИСИ 

 
1. За гражданската инициатива, се използва бланка по одобрен образец от събранието, 

проведено на 02.04.2022 г., публикуван на ФБ страницата на СНЦ „БАДЖ“ 

2. Не трябва да се допуска използане на пренбран образец и в последствие разпространен. 

3. Подписи могат да се събират от всеки български гражданин, желаещ да участва в 

събирането, който заедно с изпратените листове с попълнени надлежно данни и подписи, е 

попълнил и изпратил декларация по образец (Приложение 2) (в случай, че иска да събира 

по-голям обем подписи). 

4. Подписите трябва да са положени лично от пълнолетен български гражданин с 

избирателни права. Не се допуска „събиране на съгласия по телефон, интернет или 

сканиране /принтиране. 

5. Първата колона „№ по ред“ не се попълва!!! Тази колона се попълва от администратора на 

подписката, който ще получава и обработва листовете по реда на постъпването 

им/получаването им и въвеждането им в електронен списък. 

6. Ако на един лист има незапълнени полета, същите се маркират по цялата ширина и 

дължина със знак „Z” ръчно с химикал със синьо мастило. Ако има такова маркирано поле, 

върху него или след него не могат да се добавят имена или подписи. 

7. Зачерквания, корекции или поправки върху име или ЕГН правят невалиден записът на 

съответния ред. В случай на грешка в момента на попълване е по-добре да се използва 

зачертаване на целия ред с отбелязване в поле „забележка“ от събиращия подписи „ 

грешка“ или „невалидано“ и да се продължи на друг ред -  коректно. 

8. След приключване на лист – попълнен до края или завършен със „Z”  следва да се снима и 

изпраща на електронната поща bezmen-v-szo@abv.bg за обработка в електронния вариант, 

за да се избегне струпване на подписи в последния момент. 

9. Физически събрани бланките следва да се изпращат на адрес в гр.Пловдив, който ще бъде 

открит в Български пощи на 06.04.22 г. и допълнително оповестен, придружени от 

декларацията на събиращия подписи – образец 2. 

10. Всеки, който участва в събирането на подписи, следва да се убеди, че подписите, които са 

положени пред него са доброволно, съзнателно  и в съответствие с текста на бланката, 

положени от лицето, което се подписва. 

11. Всеки, който се е ангажирал със събиране на подписи следва да се придържа към 

действащите закони, да разяснява коректно целите и текстовете в подписката, да спазва 

етичните и морални норми от обичайното право, да пази доброто име на СНЦ „БАДЖ“, 

неговите членове и гражданската инициатива от 02.04.2022 г. Не трябва да провокира или 

да участва в конфликти с трети лица или административни органи, представители на 

общинска охрана, органи на МВР. 

12. При попълване на реда за подпис от съответния лист на подписката, попълнените на този 

лист лични данни до момента, трябва да бъдат закривани с празен лист, за да не са видими 

за други хора, а запълнените листове да се съхраняват в затворен плик. 

13. В случай на посегателство (кражба, унищожаване или дори изземване от орган на власт) на 

части или цялата подписка, събиращият подписи трябва незабавно да уведоми за това 

членовете на инициативния комитет. 

14. Подписи се събират не по-късно от обявения край на срока за събиране, а именно 

30.05.2022 г. 


