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ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА 
НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА 

2021 Г. 

Награждаване на високите постижения в инициативите на 
гражданското общество 

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА 
 

 

1. Задача и обща цел на Наградата за гражданското общество 
 
За Европейския икономически и социален комитет („ЕИСК“ или „Комитетът“) задачата на 
ежегодно присъжданата награда е да се възнаградят и стимулират инициативи на организации 
на гражданското общество и/или физически лица, които са имали значителен принос за 
насърчаване на европейската идентичност и интеграция. 
 
Общата цел на наградата е да се повиши осведомеността за приноса, който организациите на 
гражданското общество и/или физическите лица могат да имат за създаването на европейска 
идентичност и гражданство по начин, който подкрепя общите ценности, които са в основата на 
европейската интеграция. 
 

2. Тема на Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2021 г.: Действия в 
областта на климата 

 
Изменението на климата е определящо предизвикателство за човечеството през 21-ви век и сега 
се намираме в решаващ момент. Ясно е, че светът изостава в постигането на целите на Парижкото 
споразумение за изменението на климата и целите на ООН за устойчиво развитие. Спирането на 
неудържимото изменение на климата трябва да бъде споделена цел в световен мащаб. То изисква 
усилия от всички нации и всички участници с цел постигане на неутралност по отношение на 
климата. Европа се позиционира така, че да играе водеща роля — да бъде световен лидер в 
областта на климата. Представеното от Ursula von der Leyen съобщение относно Европейския 
зелен пакт със силния си ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 
2050 г. беше приветствано като подновен знак за водачество, чиято цел е насърчаване на 
амбициозни политики в областта на климата и околната среда в целия свят. Европейският съвет 
зададе твърд курс към неутралност на ЕС по отношение на климата, като през декември 2020 г. 
одобри задължителна цел на ЕС за нетно намаляване на емисиите на парникови газове с 
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най-малко 55 % на неговата територия до 2030 г. спрямо равнището от 1990 г. Стана ясно също 
така, че за да може преходът към неутралност по отношение на климата да бъде справедлив и 
приобщаващ, е необходим „нов пакт за обединяването на гражданите в цялото им многообразие, 
като националните, регионалните, местните органи, гражданското общество и промишлеността 

работят в тясно сътрудничество с институциите и консултативните органи на ЕС“1. Силният 

ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. открива 
положителна перспектива за приноса на ЕС за 26-ата Конференция на страните (COP26) в 
Глазгоу. Европа трябва да покаже, че една икономика на благосъстоянието, която защитава 
екосистемите, опазва биологичното разнообразие и води до справедлив преход към неутрален по 
отношение на климата начин на живот, е постижима и полезна за всички.  
 
Напълно ясно е, че действията и ангажиментът на всички участници са от жизненоважно 
значение за успеха на Европейския зелен пакт и за постигането на целите на Парижкото 
споразумение. Това виждане е подчертавано многократно от ЕИСК през изминалите години. 
Действията в областта на климата „от долу нагоре“ имат потенциала да стимулират амбициите 
във връзка с климата. Пактът за климата, който се основава на истинско участие и отговорност 
от страна на местните субекти в областта на климата, може да бъде средство за постигане на 
резултати във връзка с амбицията на ЕС в областта на климата, но трябва да се съсредоточи върху 
оправомощаване на хората да променят системите, които ни доведоха до ръба на свързана с 
климата криза — посредством проучване, експериментиране и демонстриране. 
 
През последните години в ЕС се появиха хиляди инициативи на местно равнище, тъй като 
организациите на гражданското общество, общностите и гражданите избират все повече да бъдат 
част от решението, а не от проблема. Тези участници играят жизненоважна роля за стимулиране 
на местните процеси на преход, за преобразуване на местните икономики, както и за 
способстване за промяна в нормите и поведението. Чрез тези действия те намаляват въглеродния 
и екологичния си отпечатък доста под този на типичните общности. Гражданското общество 
призовава настойчиво за по-амбициозни и спешни действия в областта на климата. Най-ярката 
демонстрация на тези призиви са свързаните с климата стачки на младите хора. Младите хора се 
ангажират все повече с предлагането на решения на свързаната с климата криза.  
 
ЕИСК проявява загриженост във връзка с изменението на климата и е силно ангажиран да 
подкрепя действия, свързани с постигането на неутралност по отношение на климата. Освен това 
той е обръща особено внимание на исканията на младите хора и използва няколко възможности 
да предостави форум за млади активисти в областта на климата, за да подсили тяхното послание. 
През март 2021 г. ежегодната водеща проява на ЕИСК „Твоята Европа, твоето мнение!“, която 
събира над сто ученици в юношеска възраст от всички държави — членки на ЕС, Обединеното 
кралство и страните кандидатки, прие формата на симулация на конференция на страните и 
спомогна за оправомощаване на учениците да се ангажират с решения в областта на климата, 
като това стана и благодарение на обществена съпътстваща проява в социалните медии, 
посветена на темата за системната промяна и съсредоточена върху пакта за климата и 
ангажирането на младите хора. Заключенията от проявата бяха изпратени на останалите 
институции на ЕС. Освен това предложенията за действия от проявата ще бъдат представени 

                                                      
1

  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „Европейският зелен пакт“, COM(2019) 640 final, стр. 2. 
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през май 2021 г. на организираната на всеки две години младежка проява на Европейския 
парламент в Страсбург, както и по време на Европейската младежка среща на върха по въпросите 
на климата, която ЕИСК възнамерява да организира съвместно с Европейския парламент 
(времето за провеждане ще зависи от състоянието на пандемията от COVID-19, проявата вече 
беше отложена веднъж от лятото на 2021 г.).  
  
През последните няколко години ЕИСК прие няколко становища, съсредоточени, от една страна, 
върху необходимостта от социален диалог за справедлив и бърз преход към свят с нулеви 
въглеродни емисии, и от друга, върху приноса, който инициативите „от долу нагоре“, водени от 
гражданското общество, наред с други, могат да дадат за постигането на целта за неутралност по 
отношение на климата. В становището относно „Насърчаване на действията в областта на 
климата от страна на недържавните участници“2 например ЕИСК изрази съжаление, че 
„голяма част от действията в областта на климата в Европа изобщо не са признати или са 
признати в съвсем слаба степен на европейско равнище“. Освен това той посочи, че признаването 
и изтъкването на ефективните, иновативните и креативните действия в областта на климата, 
например чрез присъждане на награди на особено ефективни действия в областта на климата в 
специфични тематични области, „може да бъде икономически ефективно средство за 
стимулиране на нови действия и за насърчаване на текущите“. Във връзка с това той подчерта 
също така, че е важно „не само да [се изтъкват] и [популяризират] действията, но също и да [се] 
отговоря на нуждите на недържавните участници, като [се] насърчава създаването на нови 
партньорства между държавни и недържавни участници, улеснява [се] партньорското обучение 
и взаимните консултации между недържавните участници [...]“. ЕИСК формулира много 
конкретни предложения по отношение на Европейския пакт за климата в своето проучвателно 

становище и в няколко предходни становища3. Създаването на Форум на ЕС за финансиране на 

борбата с изменението на климата като част от пакта би стимулирало процеси на учене, които 
действително са взаимни, би улеснило достъпа до финансиране и би премахнало пречките. 
Определянето на членове на ЕИСК за посланици на равнището на ЕС за представляваните от тях 
групи би се опряло на тяхната широка мрежа сред гражданското общество с цел укрепване на 
пакта. Освен това механизмът за участие на младежта по въпросите на климата и устойчивостта, 
подобно на кръглите маси на младежта относно климата и устойчивостта, следва да бъде 
неразделна част от този пакт, подпомаган от младежките организации. 
 
Ето защо ЕИСК реши да присъди 12-ата си награда за гражданското общество на организации на 
гражданското общество или физически лица, които са осъществили на територията на ЕС 
ефективни, иновативни и креативни действия в областта на климата с цел насърчаване на 
справедлив преход към нисковъглеродна икономика, устойчива на изменението на климата. По 
този начин наградата ще открои и приноса, който гражданското общество може да има за 
изпълнението на Европейския зелен пакт. 
 

                                                      
2

 Становище на ЕИСК относно „Насърчаване на действията в областта на климата от страна на недържавните 
участници“ ОВ C 227, 28.6.2018 г., стр. 35. 

3
  Становище на ЕИСК относно „Европейски пакт за климата“, становище на ЕИСК относно „Към структурирано участие на 

младежта в процеса на вземане на решения в ЕС относно климата и устойчивостта“ (становище по собствена инициатива), 
становище на ЕИСК относно „Улесняване на достъпа на недържавни участници до финансиране за борба с изменението на 
климата“. 
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3. Право на участие 
 

3.1 Кандидати, които имат право на участие 
 
За наградата на ЕИСК за гражданското общество могат да кандидатстват всички организации на 
гражданското общество (по-нататък „ОГО“), официално регистрирани в Европейския съюз, 
които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. За нея могат да 
кандидатстват и физически лица. 
 
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 обществени въпроси въз основа на 

собствените си тревоги и специфичен опит, способности и възможности за действие. Те действат 
независимо и членството предполага ангажимент от страна на представители на широката 
общественост 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 ОГО, създадени със законодателен или 
регулаторен акт, принадлежността към които е отчасти или изцяло задължителна (напр. 

професионални асоциации)5. 

 
Индивидуалните участници са физически лица. Граждани на ЕС могат да кандидатстват, 
независимо от държавата, в която пребивават. Граждани на трети държави също могат да 
участват, при условие че пребивават законно на територията на ЕС. Могат да участват и групи 
физически лица, действащи заедно без договорни връзки. Те 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.  
 

                                                      
4

 Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята и приносът на организациите на 
гражданското общество в изграждането на Европа“, CESE 851/1999, 22 септември 1999 г. (ОВ C 329, 17.11.1999 г., 
стр. 30). 

5
 Това важи например за австрийските участници на пазара на труда. 
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3.2 Инициативи, които имат право на участие 
 

Конкретната цел на наградата за гражданското общество за 2021 г. е да отличи ефективни, 

иновативни и креативни инициативи, осъществявани на територията на ЕС с цел 
насърчаване на справедлив преход към нисковъглеродна икономика, устойчива на 
изменението на климата.  
 

Тези инициативи трябва вече да са осъществени или все още да са в процес на осъществяване. 

Не се допускат инициативи, които са планирани, но чието осъществяване все още не е 
започнало към 30 юни 2021 г. (краен срок за подаване на кандидатури). 
 

За да бъдат допуснати за участие, дейностите/инициативите трябва да обхващат най-малко една 
от следните области: 
 

 насърчаване на пълноценното участие и/или приемането на гражданското общество в 
прехода към неутрално по отношение на климата общество; 

 насърчаване на участието на гражданите в дебата за климата; 
 разработване/осъществяване на проекти, които вдъхновяват и насърчават преход към 

съобразен с изменението на климата начин на живот за хората в тяхната местна среда и на 
работното място, включително от страна на работодатели или организации на работници;  

 насърчаване на осведомеността в областта на климата сред потребителите или насърчаване 
на промяна в поведението и обществените норми в контекста на свързаната с климата 
криза; 

 разработване/осъществяване на проекти, които се застъпват за активни политики в 
областта на климата на местно/регионално/национално или европейско равнище; 

 насърчаване на справедливостта в областта на климата в широк смисъл, като се вземат под 
внимание правата на човека и социалната отговорност на предприятията; насърчаване на 
осведомеността в областта на климата сред по-широки, по-разнообразни и/или намиращи 
се в неравностойно положение/маргинализирани аудитории; гарантиране, че нито една 
група от обществото не е изоставена в прехода към неутрални по отношение на климата 
икономика и общество; 

 насърчаване на образованието в областта на климата в училищата от всички степени; 
разработване/осъществяване на проекти, които повишават осведомеността относно 
изменението на климата и решения за него сред децата и младежите; 

 повишаване на осведомеността относно въздействията на изменението на климата и 
насърчаване на действия, чиято цел е да се повишат устойчивостта и адаптирането спрямо 
изменението на климата;  

 насърчаване на участието на гражданското общество в изпълнението на политиките в 
областта на климата на местно/регионално/национално или европейско равнище;  

 насърчаване на активното гражданство и овластяването посредством участие в проекти, 
насърчаващи справедлив преход и създаващи нови граждански взаимодействия, което 
води до неутрална по отношение на климата икономика; 

 насърчаване на активното ангажиране на младите хора в предлагането и прилагането на 
решения в областта на климата, както и овластяване на младите хора да участват в 
процесите за вземане на решения относно политиките в областта на климата и околната 
среда на местно/регионално/национално или европейско равнище. 
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За наградата не могат да кандидатстват литературни или научни публикации от какъвто и да е 
вид и с каквато и да е подкрепа, както и аудиовизуални продукти и каквито и да било 
произведения на изкуството. 
 

4. Процедура и краен срок за кандидатстване 
 
Кандидатурите се подават чрез формуляр за кандидатстване 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. 
 
Кандидатурата трябва да съдържа цялата информация, изисквана от комисията по подбора, за да: 
 

 удостовери, че съответните организации на гражданското общество или физически лица 
отговарят на формалните критерии за кандидатстване; 

 удостовери, че съответните организации на гражданското общество или физически лица 
спазват критериите, свързани с отстраняване от участие; 

 удостовери, че съответните организации на гражданското общество или физически лица 
приемат разпоредбите относно отговорността, проверките, одитите и приложимото право; 

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

 
За целта всяка кандидатура трябва да включва надлежно попълнена и подписана клетвена 
декларация относно критериите за отстраняване и критериите за право на участие (вж. 
Приложение 1). 
 
Преди присъждането на наградата от кандидатите се изисква да изпратят надлежно попълнени и 
подписани формуляр за правен субект и формуляр за финансова идентификация заедно със 
съответните удостоверителни документи. Формулярите са достъпни на следните адреси: 
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_bg 
и  
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_bg. 
 
Кандидатурите могат да бъдат изготвени на който и да е 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 във връзка с конкурса, и при необходимост, отказ на кандидата от собствените 
му общи или специални условия. 
 
Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 юни 2021 г., сряда, 10,00 ч. (брюкселско 
време). 
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ЕИСК няма да разглежда 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 каквито и да е закъснения 
поради такива затруднения. 
 
Кандидатите могат да подават само по една кандидатура. Участието в конкурса е безплатно. Ако 
изготвянето и изпращането на кандидатурата са свързани с разходи за даден кандидат, те няма 
да бъдат възстановени. 
 

На екрана на кандидатите се появява съобщение, в което им се благодари за кандидатурата и им 
се предлага да я отпечатат или да я запазят във формат PDF.  
 

5. Оценка и присъждане 
 

5.1 Етапи на оценка 
 

Оценката извършва от 10-членна група от експерти („жури“), за които са в сила изискванията за 

избягване на конфликти на интереси, посочени във Финансовия регламент6. Оценката се 

основава единствено на информацията, предоставена в подадения формуляр за кандидатстване. 
 

ЕИСК си запазва правото да не оповестява имената на членовете на журито. 
 

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 такъв опит води до 
дисквалифициране. 
 

Решенията на журито са окончателни и обвързващи и не подлежат на обжалване. 
 

Процедурата се извършва 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 за отсъствие на основания за отстраняване; 
(4) оценка на качеството на предложените за наградата инициативи въз основа на критериите 

за присъждане; 
(5) присъждане на наградата. 
 

ЕИСК прави оценка на правото на участие, отсъствието на основания за отстраняване и 
качеството, без да прилага определен ред. За да му бъде присъдена наградата, кандидатът трябва 
да премине през всички етапи. На кандидатите не се предоставят никакви отзиви до приключване 
на процедурата. Резултатите се съобщават 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 в края на ноември 2021 г. 

                                                      
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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5.1.1 Проверка на правото на участие на кандидатите 
 
За да придобият право на участие, кандидатите трябва да отговарят на изискванията, посочени в 
точка 3.1 по-горе. 
 
Всички кандидати трябва да представят клетвена декларация (вж. Приложение 1) с надлежно 
положени дата и подпис (от упълномощен представител в случаите на ОГО), в която заявяват, че 
отговарят на критериите за наградата. Тази декларация е част от декларацията, която се използва 
за критериите за отстраняване (вж. точка 5.1.3 по-долу). Следователно всеки кандидат следва да 
представи само една декларация, която обхваща и двата аспекта. 
 
ЕИСК оценява правото на участие на кандидатите въз основа на клетвената декларация. Преди 
да присъди наградата, той поисква 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 горепосочените формуляр и удостоверителни документи от 
всеки кандидат във всеки един момент през времетраенето на процедурата по оценяване. В този 
случай кандидатът трябва да представи формуляра и удостоверителните документи незабавно. 
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. За да придобият право на участие, предложените за 
наградата инициативи трябва да отговарят на изискванията, посочени в точка 3.2 по-горе. Няма 
да бъдат вземани под внимание други дейности, осъществявани от кандидата. 
 

5.1.3 Проверка за отсъствие на основания за отстраняване 
 
Всички кандидати трябва да представят клетвена декларация (вж. Приложение 1) с надлежно 
положени дата и подпис (от упълномощен представител в случаите на ОГО), в която заявяват, че 
не се намират в някоя от ситуациите, водещи до отстраняване от участие, посочени в член 136 и 
член 141 от Финансовия регламент и изброени в клетвената декларация. 
 
ЕИСК си запазва правото да провери дали кандидатите се намират в някоя от ситуациите, водещи 
до отстраняване от участие, като изиска удостоверителните документи, посочени в клетвената 
декларация. В този случай кандидатът трябва да представи поисканите документи в посочения 
от ЕИСК срок. ЕИСК може да отхвърли кандидатурата, ако поисканите документи не са 
представени навреме. 
 
От кандидатите не се изисква да представят даден документ, ако уведомят ЕИСК, че до 
съответния документ има безплатен достъп през публична база данни. 
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5.1.4 Оценка на качеството  
 
Журито оценява качеството на кандидатурите въз основа на критериите за присъждане на 
наградата, посочени по-долу. Членовете на журито разглеждат единствено инициативите, 
предложени за наградата, а не останалите дейности на кандидата. Не е определен минимален 
праг за отделните критерии. Въпреки това кандидатите, които не успеят да получат най-малко 
50 % от максималния общ брой точки, отпадат. 
 

Критерии за присъждане на наградата Точки 

Критерий 1 — дългосрочно въздействие 
С този критерий се оценява потенциалът на предложената инициатива 
да окаже дългосрочно въздействие и 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 въздействието се оценява с 
оглед на човешките и финансовите ресурси, използвани за изпълнението 
на предложената инициатива.  

35 точки 

Критерий 2 — Участие и сътрудничество 
С този критерий се оценява, от една страна, доколко предложената 
инициатива въвлича активно участници и бенефициери, и от друга, 
нейната способност да споделя добри практики и да повишава 
осведомеността по въпросите, свързани с темата, за която се присъжда 
наградата за гражданското общество.  

35 точки 

Критерий 3 — Новаторство и творчество 
С този критерий се оценяват творчеството на предложената инициатива, 
нейната неповторимост и степен на новаторство в нейния конкретен 
контекст. За тази цел новаторството се тълкува както като нови идеи, 
така и като нови или подобрени начини за прилагане на съществуващо 
решение или подход или за адаптирането им към различен контекст или 
целева група. В този контекст социалното новаторство също се взема под 
внимание. 

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 пет награди на петимата кандидати с най-високи резултати. 
 



 

EESC-2021-01605-00-00-INFO-TRA (EN) 10/12 

6. Парична награда 
 

Комитетът планира да присъди максимум пет награди. Първата награда е на стойност 
14 000 EUR. Втората, третата, четвъртата и петата награда са на стойност по 9000 EUR. Ако 
първото място е поделено между няколко победители ex aequo, стойността на всяка от първите 
награди е съответно 11 500 EUR за две първи награди, 10 600 EUR за три първи награди, 
10 250 EUR за четири първи награди и 10 000 EUR за пет първи награди. Комитетът не е 
задължен да присъди и петте награди. ЕИСК може да реши да не присъди наградата за 
гражданското общество. 
 

Церемонията по награждаването на победителите вероятно ще се състои по време на пленарната 
сесия на ЕИСК на 8-9 декември 2021 г. По двама представители на всеки от победителите ще 
бъдат поканени на церемонията, като пътуването и настаняването им ще бъдат организирани от 
ЕИСК в съответствие с правилата, които ще бъдат съобщени на победителите своевременно. 
 

Наградите се изплащат чрез банков превод в срок до 30 дни от церемонията по награждаването, 
при условие че победителите са представили всички изискуеми документи. Победителите 
отговарят за плащането на приложимите данъци и такси при използването на парите от 
наградата. 
 

7. Лични данни 
 

Личните данни, които се съдържат в документите за кандидатстване (като например име и адрес), 
се обработват в съответствие с 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, се обработват единствено за тази цел от 
Дирекция „Комуникация и междуинституционални отношения“. Приложени са подробности 
относно обработването на лични данни (вж. Приложение 2). 
 

Личните данни на кандидата могат да бъдат регистрирани в Системата за ранно откриване и 
отстраняване (EDES), ако кандидатът се намира в някоя от ситуациите, посочени в член 136 от 
Финансовия регламент и 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, предложените за наградата дейности и размера на присъдените на победителите 
награди. 
 

                                                      
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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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 
гражданското общество. Това задължение важи в продължение на една година от датата на 
присъждане на наградата. 
 

9. Отговорност 
 
Кандидатите носят самостоятелна отговорност в случай на искане, свързано с извършваните в 
рамките на наградата дейности. 
 

10. Проверки и одити 
 
Победителите трябва да приемат проверките и одитите от ЕИСК, Европейската служба за борба 
с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата, посочени в член 129 от Финансовия 
регламент, както и задълженията за оповестяване във връзка с конкурса и получената награда, 
както е посочено подробно в точка 8 по-горе. 
 

11. Приложимо право, жалби и компетентен съд 
 
Наградата за гражданското общество се урежда от правото на Съюза, при необходимост 
допълнено от националното право на Белгия. 
 
Забележки относно процедурата по присъждане на наградата могат да бъдат представени на 
органа, който присъжда наградата, като се използват посочените в точка 13 по-долу координати 
за връзка. 
 
Ако кандидатите считат, че е налице лошо администриране, 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). 
 
Общият съд на Европейския съюз е компетентен по въпросите, свързани с тази награда: 
 

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

 
Информация относно обжалването може да бъде получена на горепосочения адрес. 
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12. Санкции 
 
Финансови санкции от 2 до 10 % от стойността на наградата и решения за отстраняване от всички 
договори, безвъзмездно финансиране и конкурси, финансирани от бюджета на Съюза, могат да 
бъдат наложени на участници, които са декларирали неверни данни (Клетвена декларация, 
приложение 1) или са извършили нередности или измама, в съответствие с условията, 
предвидени в член 136 от Финансовия регламент. 
 

13. Допълнителна информация 
 
За повече информация се свържете със: civilsocietyprize@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 гражданското общество, на 
уебсайта на ЕИСК (https://www.eesc.europa.eu/bg/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize). 
ЕИСК препоръчва на кандидатите редовно да правят справка на уебсайта, посветен на наградата, 
за да получават най-актуалната информация. 

 
_____________ 

 
 
 
  


