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ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА 
НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКА СОЛИДАРНОСТ 

„Гражданското общество срещу COVID-19“ 
 

Отличаване на инициативи за солидарност за справяне с 
извънредната ситуация от Covid-19 и последиците от нея в Европа 

 
 

1. Конкретна и обща цел на Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност 
 
Европейският икономически и социален комитет („ЕИСК“ или „Комитетът“) определя целта на 
тази награда, която стартира през 2020 г. като еднократно издание вместо ежегодната награда 
на ЕИСК за гражданското общество, като възможност да отличи инициативи с нестопанска цел 
от физически лица и/или частноправни субекти, които са допринесли значително за справяне с 
извънредната ситуация, създала се от пандемията от Covid-19. 
 
Общата цел на наградата е да се повиши осведомеността и да се увеличи видимостта на 
приноса на физическите лица и/или частноправните субекти за създаването на европейска 
идентичност и солидарност по начин, който подкрепя общите ценности, които са в основата на 
европейската интеграция. 
 

2. Тема на конкурса за наградата на ЕИСК за гражданска солидарност: 
„Гражданското общество срещу COVID-19“ 

 
Избухването на пандемията от Covid-19 и произтичащата от това криза представляват сериозна 
извънредна ситуация, засягаща всички равнища на обществото. Те представляват 
безпрецедентно предизвикателство пред държавите членки и значителна тежест за публичните 
органи, здравните институции, организациите на гражданското общество, предприятията и 
европейските граждани. 
 
 От Втората световна война насам световната общност не се е изправяла пред подобна 
драматична кризисна ситуация от гледна точка на здравето, човешкото, социалното, 
психологическото и икономическото въздействие. Пандемията доведе до много голям брой 
заболели със сериозни симптоми и до десетки хиляди смъртни случаи. Изолацията и мерките за 
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социално дистанциране, въпреки че са необходими за ограничаване на разпространението на 
вируса, затрудниха допълнително справянето с тази човешка трагедия. 
 
Здравните и социалните системи бяха подложени на натиск. Търговските операции бяха 
прекъснати поради ограничения на свободата на движение, въведени в няколко държави, което 
доведе до недостиг на ликвидност, като много предприятия срещат трудности да плащат на 
своите доставчици и служители. В резултат на това платежоспособността на предприятията се 
превърна в много важен въпрос и с оглед на несигурните икономически перспективи. В това 
отношение особено уязвими са малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и 
самостоятелно заетите лица. 
 
Много голям брой фирми съкратиха служители, което води до рязък спад на икономическата 
активност и увеличаване на безработицата. Съществува сериозен риск през следващите месеци 
да бъдат загубени милиони работни места, с увеличение на непълната заетост, значителен спад 
в доходите на много домакинства и бедност сред работещите. Положението на хората с 
несигурни работни места и на хората, живеещи в материални лишения, вероятно ще се влоши. 
 
Поради мащаба и очевидното трансгранично измерение на кризата с коронавируса, както и на 
бъдещите предизвикателства, едностранни, национални действия не могат да бъдат наистина 
ефективни. Нито едно правителство не може да мисли само да преодолее подобна пандемия и 
да се справи с последиците от нея. Ако отделните държави членки работят всяка сама за себе 
си, със сигурност би се стигнало до неуспех, а и това допринася за популистки, евроскептични 
и националистически сили, като по този начин се излага на риск цялата европейска структура. 
70 години след Декларацията на Шуман Европа се нуждае още повече от всякога от „конкретни 
постижения, които първо създават чувство на същинска солидарност“. Лечението на пациенти с 
критично заболяване в други държави от ЕС и многобройните специалисти, работещи в 
областта на здравеопазването, за да помогнат в най-силно засегнатите региони, са само два от 
многото примери за тази фактическа солидарност през последните няколко месеца. 
 
Държавите — членки на ЕС, трябва да се обединят, да си помагат взаимно и да координират 
съгласувани действия при спазване на Хартата на основните права и в съответствие с 
принципите на правовата държава и с принципа на субсидиарност. Бързият, съгласуван и 
координиран колективен отговор е от жизненоважно значение не само за да се гарантира 
функционирането на единния пазар, но и за да се предприемат ефективни мерки в подкрепа на 
икономическата дейност и да се подготви почвата за възстановяването. Координацията е важна 
и за справяне със спешните нужди, свързани със здравето, и за осигуряване на ефикасна помощ 
за хората, които страдат. 
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В настоящата ситуация е по-важно от всякога ЕС да покаже, че е не само общност на 

финансовите и икономическите интереси, а е — преди всичко — общност с обща съдба1. Този 

принцип, наред с принципа за насърчаване на благоденствието на европейските граждани, 

залегнал в Договора за Европейския съюз (ДЕС)2, трябва да урежда европейските, 

националните и регионалните/местните политики и следва да бъде водещият принцип в 
реакцията на европейското гражданско общество спрямо настоящата криза. 
 
ЕИСК е благодарен на всички, които работиха на предна линия или гарантираха достъпа до 
обществени услуги и основни стоки, и е впечатлен от огромните усилия, положени от 
организираното гражданско общество, НПО и социалните и икономическите партньори, както 
и от много анонимни граждани, които допълват мерките, предприети от органите на 
държавите членки за предоставяне на подкрепа на най-засегнатите от кризата органи. 
 
Социалните предприятия с нестопанска цел и организациите на гражданското общество, които 
в много държави членки са важна част от социалните и здравните системи и/или предоставят 
социални услуги, експерти, мрежи и доброволен ангажимент за превантивни мерки и 
управление на извънредни и катастрофични положения, играят ключова роля в борбата срещу 
разпространението на пандемия от Covid-19 и за смекчаване на последиците от нея. 
 
ЕИСК съчувства на онези, които са пряко засегнати от пандемията, но с тази награда 
Комитетът иска да отдаде почит на многобройните организации на гражданското общество, 
икономическите оператори и лицата, които са извършили на територията на ЕС или в 
Обединеното кралство ефективни и творчески действия, насочени към борба срещу Covid-19 и 
последиците от него, проявявайки смелост, ангажираност, солидарност и невероятно чувство за 
отговорност. 
 

3. Право на участие 
 

3.1 Кандидати с право на участие 
 
Участието в конкурса за Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност е равни 
равнопоставено за всички физически лица и частноправни субекти при условията, посочени 
по-долу. Не могат да кандидатстват публични органи, правителствени организации и други 
публични органи. 
 

                                                      
1

 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Бъдещето на фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз“, CO/319-EESC-2012-817 от 28 март 2012 г. (ОВ C 181, 21.6.2012 г., стр. 52). 

2
 Договор за Европейския съюз, член 3, параграф 1. 
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За кандидатите от Обединеното кралство: Имайте предвид, че след влизането в сила на 

Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС на 1 февруари 2020 г.3, и 

по-специално член 127, параграф 6, член 137 и член 138 от него, позоваванията на физически 
или юридически лица, пребиваващи или установени в държава — членка на Европейския съюз, 
следва да се разбират като включващи физически или юридически лица, пребиваващи или 
установени в Обединеното кралство. Поради това пребиваващите лица и субектите в 
Обединеното кралство могат да кандидатстват. 
 

1) Физически лица 
За целите на тази награда физическите лица са отделни физически лица или групи от лица, 
които действат съвместно без договорни отношения. Гражданите на ЕС могат да участват, 
независимо от страната си на пребиваване. Могат да участват и граждани на трети държави, 
при условие че пребивават законно на територията на ЕС. Групите от физически лица трябва да 
определят помежду си лице за контакт (ръководител) по отношение на административните и 
финансовите аспекти на наградата. 
 
Членовете на ЕИСК, делегатите на CCMI, служителите на институциите на ЕС и други органи 
на ЕС, както и членовете на журито и техни роднини не могат да подават кандидатури. 
 

2) Публично-правни субекти 
Могат да участват всички организации на гражданското общество (по-надолу „ОГО“), 
официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, 
национално или европейско равнище. За целите на наградата организации на гражданското 
общество, така както са определени в становището на ЕИСК относно „Ролята и приносът на 
организациите на гражданското общество в изграждането на Европа“, са „организационните 
структури, чиито членове имат цели и отговорности от общ интерес и които действат като 

посредници между публичните органи и гражданите“4. Те участват активно в разглеждането на 

обществените въпроси, мотивирани от своята загриженост и въз основа на собствените си 
специфични знания, способности и възможности за действие. Дейността им е независима, а 
членството означава ангажимент от страна на гражданите да участват в работата и дейностите 
на тези организации. Това определение включва така наречените участници на пазара на труда, 
т.е. социалните партньори; организации, представляващи социални и икономически участници; 
неправителствени организации, които обединяват хората в името на обща кауза, като 
екологични организации, организации за защита на правата на човека, сдружения на 
потребителите, благотворителни организации, културни организации, образователни и 
обучителни организации и др.; местни организации на общности, т.е. организации, създадени в 
обществото на най-близкото до хората равнище, които имат за цел да постигнат определени от 
членовете си цели, напр. младежки организации, семейни сдружения и всички организации, 
посредством които гражданите участват в местния и общинския живот; религиозни общности. 
Могат да кандидатстват и организации на гражданското общество, създадени със 

                                                      
3

  Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7). 

4
 Становище на Икономическия и социален комитет относно „The role and contribution of civil society organisations in the 

building of Europe“ (Ролята и приносът на организациите на гражданското общество в изграждането на Европа) – CESE 
851/1999 от 22 септември 1999 г. ОВ C 329, 17.11.1999 г., стр. 30). 
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законодателен или регулаторен акт, принадлежността към които е отчасти или изцяло 

задължителна (напр. професионални асоциации)5. 

 
Дружества или фирми: За целите на тази награда „дружества или фирми“ означава субекти със 
стопанска цел, учредени в съответствие с гражданското или търговското право, включително 
кооперативни дружества и други юридически лица, които се уреждат от частното право. 
Дружествата или фирмите могат да кандидатстват, ако са учредени в съответствие със 
законодателството на държава членка и имат седалище, централно управление или основно 
място на стопанска дейност на територията на ЕС. 
 

3.2 Инициативи, които отговарят на условията 
 
Конкретната цел на наградата за гражданска солидарност е да отличи ефективните и 

творчески инициативи, осъществявани на територията на ЕС или на територията на 
Обединеното кралство, които имат за цел да се справят с кризата на Covid-19 и с 
многобройните последици от нея. 
 
За да могат да кандидатстват, инициативите трябва да отговарят на следните три критерия: 

 трябва да са с нестопанска цел, като например безкористни инициативи, 
благотворителни проекти, индивидуални или корпоративни доброволчески дейности и 
др.; 

 трябва да са вече осъществени или да са в процес на изпълнение към 
30 септември 2020 г. (краен срок за кандидатстване); 

 трябва да бъдат пряко свързани с кризата, т.е. насочени конкретно към борбата с 
Covid-19 и/или справяне с многобройните последствия от нея. 
 

Изключват се следните инициативи: 

 търговски дейности (т.е. със стопанска цел); 

 инициативи, които получават повече от 50 % публично финансиране; 

 инициативи, които са планирани, но чието осъществяване все още не е започнало 
на 30 септември 2020 г. (краен срок за подаване на кандидатури); 

 инициативи, които вече са проведени от кандидатите преди избухването на пандемията 
от Covid-19 и не са пряко свързани с коронавируса и последиците от него. Въпреки това 
могат да кандидатстват съществуващи инициативи, които са адаптирани, за да се 
реагира бързо на допълнителните нужди на техните целеви групи и за да се отговори 
адекватно на новите или нарасналите предизвикателства, пред които са изправени 
вследствие на пандемията от коронавирус; 

 документиране и/или информация и/или дейности за повишаване на осведомеността, 
журналистически, литературни или научни публикации от всякакъв вид и на всякакъв 
носител, аудиовизуални продукти и всякакъв вид произведения на изкуството. 

 

                                                      
5

 Това се отнася например за участниците на пазара на труда в Австрия. 
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При поискване кандидатът предоставя доказателства, че предложената инициатива отговаря на 
изискванията. ЕИСК може да отхвърли кандидатурата, ако подкрепящите документи не са 
представени навреме. 
 
Предложените за наградата инициативи могат да обхващат широк кръг от теми, например 
(неизчерпателен списък): 
 

 действия, свързани със здравето, медицинско оборудване, медицински изделия, помощ 
и грижи; 

 временни инициативи, насочени към смекчаване на непосредствените последици от 
кризата на коронавируса и към посрещане на неотложните нужди на целевите групи; 

 специфични мерки в помощ на най-нуждаещите се лица, лицата в неравностойно 
положение или уязвимите групи (включително бежанци), защитата им от самото 
заболяване и облекчаването на въздействието на кризата; 

 инициативи, свързани с положението на конкретни целеви групи в момента на 
ограниченията на движението; 

 инициативи, насочени към справяне с икономическите и професионалните последици 
от здравната криза; 

 инициативи за подкрепа на възстановяването на европейската икономика или на 
конкретни сектори след пандемията; 

 инициативи, насочени към увеличаване на капацитета за реагиране в случай на бъдеща 
сравнима криза. 

 

4. Процедура за кандидатстване и краен срок 
 
Кандидатурите се подават, като се попълни формуляра онлайн 
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). В надлежно обосновани случаи, свързани с 
документирани технически проблеми, ЕИСК може да позволи на кандидатите да подават 
кандидатурите по електронна поща, по факс или по пощата. 
 
Формулярът трябва да съдържа цялата информация, изисквана от журито, за да: 
 

 удостовери, че кандидатът отговаря на официалните критерии за кандидатстване; 

 удостовери, че кандидатът спазва критериите за изключване; 

 удостовери, че кандидатът приема разпоредбите относно отговорността, проверките, 
одитите и приложимото право; 

 може да се оценят съществените заслуги на всяка кандидатура във връзка с критериите 
за присъждане на наградата. 

 
За тази цел във всяка кандидатура трябва да има надлежно попълнена и подписана клетвена 
декларация относно критериите за изключване от участие и критериите за право на участие 
(Приложение 1). 
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Преди присъждането на наградата ЕИСК ще поиска от кандидатите да изпратят надлежно 
попълнени и подписани формуляр за правен субект и формуляр за финансова идентификация 
заедно със съответните удостоверителни документи. Формулярите са достъпни съответно на 
следните адреси: 
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 
и на адрес 
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en. 
 
Заявленията могат да бъдат изготвени на всеки от официалните езици на ЕС. Въпреки това, за 
да се ускори процесът на оценяване, ЕИСК би се радвал да получи кандидатурите на 
английски или френски език. 
 
Подаването на кандидатура означава приемане на всички условия, съдържащи се в 
документацията на конкурса, и при необходимост, отказ на кандидата от собствените му общи 
или специални условия. 
 
Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 септември 2020 г., 12,00 ч. 
(брюкселско време). 
 
ЕИСК няма да вземе предвид кандидатури, получени след тази дата и час. На кандидатите се 
препоръчва настоятелно да не чакат последния ден за подаване на кандидатурата си, 
тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до 
затруднения при изпращането на кандидатурата. ЕИСК не носи отговорност за забавяне поради 
подобни затруднения. 
 
Кандидатите могат да подават само по една кандидатура. Във формуляра за кандидатстване 
кандидатите трябва да посочат една от 29-те категории в зависимост от географския обхват на 
проекта и независимо от държавата членка, в която пребивават или са установени. Категории 
1—27 са за проекти, чиито обхват е специално насочен към дадена държава членка, категория 
28 е за проекти, които са съсредоточени в Обединеното кралство, а категория 29 — за проекти с 
трансгранична или европейска насоченост. 
 
Участието в конкурса е безплатно. Ако подготовката и изпращането на заявлението е свързано 
с разходи за конкретен кандидат, те няма да бъдат възстановявани. 
 
След подаване на кандидатурата си кандидатите ще видят на екрана съобщение, в което им се 
благодари за кандидатурата и им се предлага да я отпечатат или да я запазят във формат PDF. 
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5. Оценка и присъждане на наградата 
 

5.1 Етапи на оценка 
 
Оценката ще се извърши от група от експерти („жури“), за които са в сила изискванията за 

избягване на конфликти на интереси, посочени във Финансовия регламент6. 

 
ЕИСК си запазва правото да не оповестява имената на членовете на журито; те могат да бъдат 
съобщени след определянето на наградата. 
 
По време на цялата процедура участниците не бива да осъществяват контакт с членовете на 
журито по каквито и да било причини, свързани с наградата. Всеки опит за връзка ще доведе до 
изключване. 
 
Решенията на журито са окончателни и обвързващи и не подлежат на обжалване. 
 
Оценката се основава единствено на информацията, предоставена в подадената кандидатура. 
 
Всяка от 29-те категории ще бъде оценявана независимо от другите категории. 
 
Процедурата за всяка категория ще бъде извършена на пет етапа: 
 
(1) проверка на правото на участие на кандидатите; 
(2) проверка на правото на участие на предложените за наградата инициативи; 
(3) проверка на кандидатите във връзка с критериите за изключване от участие; 
(4) оценка на качеството на предложените за наградата инициативи въз основа на критериите 

за присъждане на наградата; 
(5) присъждане на наградата. 
 
ЕИСК ще направи оценка на правото на участие, отсъствието на основания за изключване и 
качеството, без да прилага определен ред. За да спечели наградата, кандидатът трябва да 
премине през всички стъпки. На кандидатите няма да се съобщят резултати преди края на 
процедурата. Резултатите ще бъдат съобщени на всички кандидати възможно най-скоро и във 
всеки случай в срок от 15 календарни дни след вземането на решение за присъждането на 
наградата от разпоредителя с бюджетни кредити (етап 5), вероятно през януари 2021 г. 
 

5.1.1 Проверка на правото на участие на кандидатите 
 
За да бъдат обявени за допустими, кандидатите трябва да отговарят на изискванията на 
точка 3.1 по-горе. 
 

                                                      
6

 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение 
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1). 
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Всички кандидати трябва да представят клетвена декларация (вж. Приложение 1) с надлежно 
положени дата и подпис (от упълномощен представител в случаите на частноправни субекти), в 
която заявяват, че отговарят на критериите за наградата. Тази декларация е част от 
декларацията, използвана във връзка с критериите за изключване от участие (вж. точка 5.1.3 
по-долу). Следователно всеки кандидат следва да представи само една декларация, която 
обхваща и двата аспекта. 
 
ЕИСК ще оцени правото на участие на кандидатите въз основа на клетвената декларация. 
Преди да връчи наградата, ЕИСК ще поиска от кандидатите да представят надлежно попълнен 
и подписан формуляр за правен субект със съответните удостоверителни документи 
(вж. точка 4 по-горе). 
 
ЕИСК си запазва правото да изиска посочените по-горе формуляр и удостоверителни 
документи от който и да е кандидат по всяко време в хода на процедурата по оценяване. В този 
случай кандидатът трябва незабавно да предостави формуляра и удостоверителните документи. 
ЕИСК може да отхвърли кандидатурата, ако формулярът и удостоверителните документи не са 
представени навреме. 
 

5.1.2 Проверка на правото на участие на инициативите 
 
Дали предложените за наградата инициативи отговарят на изискванията се проверява въз 
основа на онлайн формуляра за кандидатстване и възможните допълнителни уточняващи 
въпроси, зададени от ЕИСК. За да бъдат обявени за допустими, предложените за наградата 
инициативи трябва да отговарят на изискванията на точка 3.2 по-горе. Няма да бъдат вземани 
предвид други извършвани от кандидата дейности. 
 

5.1.3 Проверка за отсъствие на основания за изключване 
 
Всички кандидати трябва да представят клетвена декларация (вж. Приложение 1) с надлежно 
положени дата и подпис (от упълномощен представител за частноправни субекти), в която 
заявяват, че не се намират в някоя от ситуациите, водещи до изключване от участие, посочени в 
членове 136 и 141 на Финансовия регламент и изброени в клетвената декларация. 
 
ЕИСК си запазва правото да провери дали кандидатите се намират в някоя от ситуациите, 
водещи до изключване от участие, като изиска удостоверителните документи, посочени в 
клетвената декларация. В този случай кандидатът трябва да предостави изисканите документи 
в рамките на дадения от ЕИСК срок. ЕИСК може да отхвърли кандидатурата, ако изисканите 
документи не са представени навреме. 
 
От кандидатите не се изисква да представят документи, до които ЕИСК може да получи 
безплатен достъп през публична база данни. Кандидатът трябва да информира ЕИСК за това. 
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5.1.4 Оценка на качеството 
 
За всяка от 29-те категории журито ще оцени качеството на кандидатурите въз основа на 
критериите за присъждане на наградата, посочени по-долу. Оценителите ще разгледат само 
предложените за наградата инициативи, но не и другите дейности на кандидата. Не е определен 
минимален праг за отделните критерии. Въпреки това кандидати, които не успеят да получат 
минимум 50 % от максималната обща оценка, отпадат. 
 

Критерии за присъждане на наградата Точки 

Критерий 1 — Въздействие и ефективност 
С този критерий се оценяват краткосрочното и дългосрочното 
въздействие на предложената инициатива и потенциалът да вдъхнови 
други хора в Европа, т.е. да се приложи или адаптира към същата 
категория бенефициери или към друга категория бенефициери на друго 
място в същата или в друга държава – членка на ЕС. В този контекст 
инициативата ще бъде оценена с оглед на това как човешките и 
финансовите ресурси са свързани с въздействието ѝ върху целевата 
група. Ще бъде взета под внимание и възможността чрез инициативата да 
се споделят добри практики. 

70 точки 

Критерий 2 — Новаторство и творчество 
С този критерий се оценява творческият аспект на предложената 
инициатива, нейната уникалност и степента на новаторство в дадения 
контекст. За тази цел под новаторство се разбират както нови идеи, така и 
нови или подобрени начини за използване на съществуващо решение или 
подход или за неговото адаптиране към различен контекст или целева 
група.  

30 точки 

Общ брой точки 
100 точки 

(минимум 50 
точки) 

 

5.1.5 Присъждане на наградата 
 
Наградата се присъжда от Комитета въз основа на оценката на журито, членовете на което ще 
имат свободата да решат дали да препоръчат присъждането на награди в зависимост от 
направената от тях оценка на качеството на участващите проекти. 
 
ЕИСК може да присъди максимум 29 награди (по една за всяка категория) на класирания на 
първо място кандидат за съответната категория (т.е. кандидатът, получил най-високия сбор 
точки). 
 

6. Парична награда 
 
Комитетът планира да присъди максимум 29 награди. Всяка награда е на стойност 10 000 евро. 
Комитетът не е задължен да присъди и 29-те награди. ЕИСК може да реши да не присъди 
наградата за гражданска солидарност. 
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Церемонията по награждаването на победителите ще се състои по време на пленарната сесия на 
ЕИСК през януари 2021 г. По един представител на всеки от победителите ще бъде поканен на 
церемонията, като пътуването и настаняването им ще бъдат организирани от ЕИСК в 
съответствие с правилата, които ще бъдат съобщени на победителите своевременно. 
 
Наградите ще бъдат изплатени чрез банков превод, в рамките на 30 дни след церемонията по 
награждаването, при условие че победителите са представили всички необходими документи. 
Победителите са отговорни за плащането на дължимите във връзка с използването на 
паричната награда данъци и такси. 
 

7. Лични данни 
 
Личните данни, които се съдържат в документите за кандидатстване (като имена, адреси), ще 
бъдат обработени съгласно Регламент (ЕС) № 2018/1725 относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите 

на Съюза и относно свободното движение на такива данни7. Освен ако не е посочено друго, 

отговорите на поставените въпроси и поисканите лични данни, необходими за оценката на 
кандидатурата съгласно правилата на конкурса, ще бъдат обработени единствено за тази цел от 
Дирекция „Комуникация и междуинституционални отношения“. Подробности относно 
обработката на личните данни са представени в приложения документ (Приложение 2). 
 
Личните данни на кандидата могат да бъдат регистрирани в системата за ранно откриване и 
отстраняване (EDES), ако се намира в едно от положенията, посочени в член 136 от 
Финансовия регламент и указани в клетвената декларация. За повече информация вж. 
Декларацията за поверителността на личните данни на адрес 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 
 

8. Изисквания за оповестяване 
 
Без да се засяга точка 7 по-горе, кандидатите предоставят на ЕИСК правото да съобщи на 
обществеността на всеки език и чрез всякакви средства и всякакъв вид техника името на 
кандидатите, техните дейности и размера на присъдените на победителите награди. 
 
Във всяко съобщение или публикация от страна на победителите, свързани с дейността, за 
която е била присъдена наградата, трябва се посочва, че дейността е получила наградата на 
ЕИСК за гражданска солидарност. Това задължение се прилага в срок от една година, считано 
от датата на присъждане на наградата. 
 

                                                      
7

 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 
21.11.2018 г., стр. 93). 
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9. Отговорност 
 
Кандидатите носят цялата отговорност в случай на иск, свързан с извършваните във връзка с 
присъдената награда дейности. 
 

10. Проверки и одити 
 
Победителите трябва да приемат проверки и одити от страна на ЕИСК, Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) и Сметната палата, посочени в член 129 от Финансовия регламент, и 
задълженията за публичност във връзка с конкурса и присъдената награда, както е описано в 
точка 8 по-горе. 
 

11. Приложимо право, оспорване и компетентен съд 
 
Наградата за гражданска солидарност се урежда от правото на Съюза, при необходимост 
допълнено от националното право на Белгия. 
 
Забележки относно процедурата за присъждане на наградата могат да се подават до органа, 
който присъжда наградата, като се използват данните за контакт, посочени в точка 13 по-долу. 
 
Ако кандидатите считат, че е налице лошо управление, могат да подадат жалба до Европейския 
омбудсман в срок от две години от датата, на която са им станали известни фактите, на които се 
основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). 
 
Съдът, който отговаря за свързаните с тази награда въпроси, е Общият съд на Европейския 
съюз: 
 

Общ съд на Европейския съюз 
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luxembourg 
тел. +352 43031  факс: +352 4303 2100 
електронен адрес: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
URL: http://curia.europa.eu 

 
Информация за подаването на жалби може да бъде получена на адреса, посочен по-горе. 
 

12. Санкции 
 
На участници, които са представили декларации с невярно съдържание (клетвена декларация, 
Приложение 2) или са извършили нарушения и измами, в съответствие с условията, предвидени 
в член 136 от Финансовия регламент, могат да бъдат наложени финансови санкции в размер на 
от 2 до 10 % от стойността на наградата и решение за изключване от всички договори, 
безвъзмездни средства и конкурси, финансирани от бюджета на Съюза. 
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13. Допълнителна информация: 
 
За повече информация се свържете с EESCprize@eesc.europa.eu. 
 
В случай че това може да бъде от полза за други потенциални кандидати, въпросите и 
отговорите ще бъдат публикувани на страницата, посветена на наградата за гражданска 
солидарност, на уебсайта на ЕИСК (www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). ЕИСК препоръчва 
кандидатите редовно да проверяват уебсайта на наградата, за да получават най-актуалната 
информация. 
 

_____________ 


