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ПРАВИЛНИК ОТНОСНО НАГРАДАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН 

 

РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО 

 

ОТ 7 МАРТ 2011 ГОДИНА1 

 

 

 

Член 1 

Описание 

 

Всяка година Европейският парламент присъжда Наградата за европейски гражданин. 

 

 

Член 2 

Дейности, които се вземат предвид за присъждането 

 

Тази награда се присъжда на граждани, групи, сдружения или организации за осъществени от 

тях проекти, чрез които те са се отличили с извънредни постижения и/или изключителна 

ангажираност в следните области:  

 

 действия за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и по-добрата интеграция 

между гражданите на държавите членки или за подпомагане на трансграничното или 

транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;  

 дейности, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество 

в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;  

 проекти, свързани с темата на текущата Европейска година;  

 дейности, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните 

права на Европейския съюз. 

 

Комисията по присъждането на наградата може да избере дадена тема за проектите, 

представени за конкретно годишно издание на наградата. 

 

 

Член 3 

Критерии за допустимост 

 

Разглеждат се единствено проекти, осъществени изключително в рамките на държавите – 

членки на ЕС, или частично в рамките на държавите – членки на ЕС (когато частта от проекта, 

осъществена в рамките на държавите – членки на ЕС, представлява над 50% от общия бюджет 

на проекта). 

 

До участие в конкурса за наградата се допускат само граждани на държава – членка на ЕС, или 

граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на Съюза към датата на 

представяне на тяхната номинация или кандидатура. 

 

Групите, сдруженията и организациите, които имат правосубектност, се допускат до участие 

в конкурса за наградата само ако са регистрирани в държава – членка на ЕС, към датата на 

                                                 
1 Изменено с решения на Бюрото от 16 януари 2012 г., 26 февруари 2013 г., 14 декември 2015 г., 21 ноември 

2016 г. и 10 февруари 2020 г.   
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представяне на тяхната номинация или кандидатура. Групи, сдружения и организации без 

правосубектност се допускат до участие в конкурса за наградата само ако ръководителят на 

проекта и лицето, представляващо групата/сдружението/организацията, са или граждани на 

държава – членка на ЕС, или граждани на трети държави, пребиваващи законно в държава – 

членка на ЕС, към датата на представяне на номинацията или кандидатурата на 

групата/сдружението/организацията. Що се отнася до допустимостта на групи, сдружения и 

организации без правосубектност, ръководителят на проекта и лицето, представляващо 

групата/сдружението/организацията, могат да бъдат едно и също лице. 

 

 

Член 4 

Критерии за изключване 

 

Граждани, групи, сдружения или организации, които са включени в следните видове 

проекти, не се допускат до участие в конкурса за наградата:  

 

 проекти, които получават над 50% от финансирането си от бюджета на ЕС;  

 проекти, които вече са получили награда, присъждана от европейска институция, орган, 

служба или агенция;  

 дейности, които са осъществени при упражняването на политическа функция или изборен 

мандат;  

 дейности, които не съответстват на ценностите, заложени в Хартата на основните права;  

 дейности, които имат стопанска цел;  

 дейности на обществени и правителствени организации.  

 

Граждани, групи, сдружения или организации не се допускат до участие в конкурса за 

наградата, в случай че са осъдени за извършено престъпление с окончателно съдебно решение.  

 

Групи, сдружения или организации без правосубектност не се допускат до участие в конкурса 

за наградата, ако ръководителят на проекта или лицето, което ги представлява, е осъден/о за 

извършено престъпление с окончателно съдебно решение.  

 

 

Член 5 

Форма на наградата 

 

Наградата е под формата на почетен медал или, в случай на награждаване на групи – на 

медал или плакет с достатъчно голям размер, така че да може да бъде изложен.  

 

Наградата има символична стойност; получателите ѝ нямат право да изискват каквато и да е 

компенсация. 

 

 

Член 6 

Представяне на номинации или кандидатури 

 

Граждани, групи, сдружения или организации, които отговарят на критериите, установени в 

членове 3 и 4 от настоящия правилник, могат да кандидатстват за Наградата за европейски 

гражданин за проекти, които са осъществили.  

 

Освен това граждани, групи, сдружения или организации, които отговарят на критериите за 

допустимост, посочени в член 3, втора и трета алинея, могат да номинират един гражданин, 

група, сдружение или организация, различни от тях, за Наградата за европейски гражданин.  
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В случай на групи и трансгранични проекти номинацията или кандидатурата следва да се 

разгледа от националното жури в държавата членка, където е извършена по-голямата част от 

дейностите от бюджетна гледна точка. 

 

Кандидатурите/номинациите могат да се представят на всички официални езици на ЕС. 

Подробна информация относно представянето на кандидатури/номинации ще бъде 

предоставена в поканата за представяне на номинации/кандидатури, която ще бъде 

публикувана във всички държави членки. 

 

Срокът за представянето на номинациите или кандидатурите е по принцип 31 март. Крайният 

срок за представяне на номинации/кандидатури може да бъде променен от председателя на 

Комисията по присъждането, като се вземе предвид календарът на Европейския парламент и 

възможните специални обстоятелства.  

 

Номинацията или кандидатурата включва декларация, подписана от 

гражданина/представителя на групата/организацията/сдружението, която удостоверява, че 

гражданинът/групата/сдружението/организацията отговарят на критериите за допустимост, 

посочени в член 3, и не отговарят на критериите за изключване, посочени в член 4. В случай 

на номинации или кандидатури на сдружения или организации уставите също се прилагат към 

номинацията или кандидатурата. 

 

 

Член 7 

Национални журита 

 

Не по-късно от датата, определена от председателя на Комисията по присъждането, 

национални журита, съставени от поне трима членове на Европейския парламент, 

представител на национална организация на гражданското общество и представител на 

национална младежка организация, предлагат на Комисията по присъждането по най-много 

петима потенциални лауреати от своите държави членки, без да ги подреждат по 

предпочитание.  

 

Бюрата за връзка в съответните държави членки отправят ежегодна покана към членовете на 

ЕП да участват в националните журита. Съставът на националното жури отразява във 

възможно най-голяма степен баланса на политическите възгледи в Европейския парламент.  

 

Бюрото за връзка отправя също така покана към представители на националните организации 

на гражданското общество и младежки организации за ежегодно участие в националните 

журита. 

 

Комисията по присъждането на наградата издава насоки, които да бъдат следвани от бюрата 

за връзка на ЕП: а) относно състава на националните журита и б) методологията, уреждаща 

работата на журитата, и по-специално процедурата на гласуване. 

 

Решението на националното жури по списъка с предложените лауреати взема предвид 

становищата на всички членове на журито и по-конкретно посочва ясно всеки въпрос, с който 

членовете на журито считат, че Комисията по присъждането следва да бъде запозната.  

 

В процедурата по подбора на предложените лауреати националните журита се подпомагат от 

информационните бюра на Европейския парламент. Бюрата за връзка следва да обърнат 

внимание и да представят всякаква фактическа информация, с която разполагат и която би 
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била в помощ на националните журита и на Комисията по присъждането при вземането на 

техните решения. 

 

 

Член 8 

Орган по присъждането на наградата 

 

Органът, оправомощен да присъжда наградата, е Комисията по присъждането на наградата за 

европейски гражданин.  

Председател на тази комисия е председателят на Европейския парламент. Той/тя може да 

делегира това правомощие на някой от заместник-председателите.  

 

Комисията по присъждането се състои от:  

 

-  председателя на Комисията по присъждането;  

-  четирима заместник-председатели на Европейския парламент;  

-  двама бивши председатели на Европейския парламент;  

-  две изтъкнати личности; 

- един представител на общоевропейска организация на гражданското общество и един 

представител на общоевропейска младежка организация. 

 

Те се назначават от Бюрото на Европейския парламент.  

 

Комисията по присъждането на наградата изготвя собствен правилник. Генерална дирекция за 

комуникация на Европейския парламент (DG COMM) отговаря за секретариата, организира 

церемониите по връчването на наградата и извършва необходимите административни оценки.  

 

 

Член 9 

Решение за присъждане на наградата 

 

Комисията по присъждането на наградата присъжда наградата с мотивирано решение въз 

основа на предложенията за лауреати, направени от националните журита. 

 

Решението на Комисията по присъждането е окончателно. 

 

Председателят на Комисията по присъждането си запазва правото да спре присъждането на 

наградата на граждани, групи, сдружения или организации в случай че срещу тях е образувано 

наказателно съдебно производство. Председателят на Комисията по присъждането може да 

изчака до приключването на съдебното производство, за да реши дали наградата ще им бъде 

присъдена или не. 

 

Комисията по присъждането си запазва правото да отнеме Наградата за европейски гражданин 

от наградени граждани, групи, сдружения или организации в случай на злоупотреба. За такъв 

случай на злоупотреба може да се счита неправомерното използване на наградата, 

представянето на невярна информация относно критериите за допустимост или изключване 

или провеждането на дейности, противоречащи на целите по член 2, включително по-

конкретно дейности, явно противоречащи на Хартата на основните права на Европейския 

съюз.  

 

Комисията по присъждането си запазва също така правото да отнеме Наградата за европейски 

гражданин от наградени граждани, групи, сдружения или организации, ако в период от 10 

години след присъждането на наградата: 
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а) са осъдени за извършено престъпление с окончателно съдебно решение;  

б) в случай на групи, сдружения или организации без правосубектност – ръководителят на 

проекта или лицето, което ги представлява, е осъден/о за извършено престъпление с 

окончателно съдебно решение. 

 

В случай на спиране на присъждането на наградата или отнемане на наградата Комисията по 

присъждането дава възможност на съответния лауреат да представи писмено становище преди 

вземането на решението.  

 

Наградата може да бъде присъдена посмъртно в случай че декларацията относно критериите 

за допустимост и изключване, както се изисква съгласно член 6, шести параграф, е подписана 

от съответния гражданин/ръководител на проект/представител на групата, сдружението или 

организацията, преди да е починал/а. 

  

Решенията на Комисията по присъждането се вземат с мнозинство от членовете на Комисията 

на специално заседание, свикано от председателя на Комисията по присъждането. 

 

 

Член 10 

Годишни квоти 

 

Предвид символичния характер на наградата броят на присъжданите всяка година награди е 

ограничен до квота от максимум 50 лауреати, като се взема предвид балансът между половете.  

 

Комисията по присъждането избира най-малко по един лауреат от всяка държава членка. В 

изключителни случаи Комисията по присъждането може да избере повече от един лауреат за 

дадена държава членка. 

 

Член 11 

Периодичност 

 

Наградите се присъждат по решение на Комисията по присъждането веднъж годишно и 

веднага след вземането на решението се съобщават от Комисията по присъждането на 

лауреатите и на онези, които са ги номинирали.  

 

Решението за лауреатите на наградата се публикува в Официален вестник на Европейския 

съюз.  

 

Член 12 

Церемония по награждаването 

 

Комисията по присъждането може да оправомощи всеки член на Европейския парламент да 

връчи наградата от нейно име. Публичните церемонии по награждаването се организират в 

държавите членки. Те се организират от бюрата за връзка на Европейския парламент и могат 

да бъдат подготвени в сътрудничество с представителствата на Европейската комисия, 

мрежата „Europe Direct“ и местните обществени органи.  

 

На проявата се осигурява възможно най-голяма публичност, за да се подчертае 

изключителният характер на съответните дейности.  

 

Всяка година се организира централна проява в Европейския парламент в Брюксел или 

Страсбург, на която се събират лауреатите на наградата.  
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В случай че даден лауреат откаже да приеме наградата, той/тя – или в зависимост от случая, 

неговият/нейният представител – не се поканва на церемонията по награждаването и на 

централната проява, нито той/тя или неговият/нейният представител има право да присъства 

на тези събития и да иска възстановяване на евентуални пътни разноски. 

 

Член 13  

Авторско право 

 

Европейският парламент си запазва правото да възпроизвежда предоставените материали за 

целите на представянето и за медийни и рекламни цели. 

 

 

Член 14 

Отговорност 

 

Организаторите не носят отговорност за анулирането, отлагането или изменението на 

конкурса поради непредвидени обстоятелства. 

 

Член 15 

Приемане на разпоредбите 

 

Участието в конкурса предполага пълното приемане на настоящите правила. 


