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Често задавани въпроси 

 За какво действие/дейност/продукт може да бъде присъдена Наградата за европейски 
гражданин на граждани, групи граждани, сдружения или организации? 

Член 2 от Правилника относно Наградата за европейски гражданин гласи, че граждани, 
групи граждани, сдружения или организации могат да получат Наградата за европейски 
гражданин за проекти, които са осъществили и чрез които са се отличили с изключителни 
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.  
 конкретна тема, която може да е била добавена от председателя на комисията по 

присъждането на наградата. 

 Достатъчно основание ли са постижения в цялостната кариера, за да може някой да 
получи Наградата за европейски гражданин? 

Не. Постижения в цялостната кариера не се вземат под внимание при определянето на 
лауреатите на Наградата за европейски гражданин. Разглеждат се само конкретни 
проекти. 

 Какви проекти се разглеждат за Наградата за европейски гражданин? 

Член 3 от Правилника относно Наградата за европейски гражданин за критериите за 
допустимост гласи: 

„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 повече от 50% от общия бюджет на проекта).“ 

Освен това проектите следва да се отнасят до една от горепосочените области в първата 
точка от настоящата страница (изброени в член 2 от Правилника) и не може да попадат в 
обхвата на „критериите за изключване“, посочени в член 4 от Правилника относно 
Наградата за европейски гражданин. 

 Съществуват ли и критерии за допустимост на граждани, група граждани, сдружения и 
организации до възможността да получат наградата? 

Да. Член 3 от Правилника относно Наградата за европейски гражданин за критериите за 
допустимост гласи: 
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„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 за наградата само ако са регистрирани в държава – членка на ЕС, към датата 
на 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.“ 

Освен това член 4 от Правилника относно Наградата за европейски гражданин за 
критериите за изключване гласи: 

„Граждани, групи, сдружения или организации, които са включени в следните видове 
проекти, не отговарят на изискванията на наградата:  

 проекти, които получават над 50% от финансирането си от бюджета на ЕС;  
 проекти, които вече са получили награда, връчвана 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 отговарят на условията за присъждане 
на наградата, в случай че са осъдени за извършено престъпление с окончателно съдебно 
решение.  

Групи, сдружения или организации без правосубектност не отговарят на условията за 
присъждане на наградата, ако ръководителят на проекта или лицето, което ги 
представлява, е осъден(о) за извършено престъпление с окончателно съдебно решение.“ 

 Може ли проект, който е бил изцяло спонсориран/финансиран от дружество, да 
кандидатства/да бъде номиниран? 

Да, но самият проект не може да има стопанска цел. 

 Трябва ли да бъде качена собствената кандидатура или номинацията в платформата за 
регистрация (EU Survey)? 

Да, тя трябва да бъде качена в платформата за регистрация (EU Survey).  

Ако срещнете трудности по време на процеса, моля, изпратете имейл на адрес 
CitizensPrize@europarl.europa.eu, в който описвате проблема, като добавите снимка на 
екрана, за да го изясните.  

 Може ли формулярът за декларация или организационният устав да се изпратят отделно 
от заявлението на платформата за регистрация? 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/prizes
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
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Формулярът за декларация и уставът на организацията/асоциацията следва да бъдат 
качени на платформата за регистрация (EU Survey). В случай на проблеми, моля, изпратете 
имейл на адрес CitizensPrize@europarl.europa.eu , след като сте внесете 
кандидатурата/номинацията, включително пълното наименование на проекта и датата на 
подаване на кандидатурата/номинацията. 

 Какво да правя, ако моите приложения (които трябва да бъдат качени) са по-големи от 
максималния размер за качваното съдържание от 1 MB?  

Моля, компресирайте файловете и ги качете. Ако все още срещате трудности, изпратете 
имейл на адрес CitizensPrize@europarl.europa.eu, като посочите пълното наименование на 
проекта и датата на кандидатурата/номинацията. 

 Кой трябва да попълни и подпише формуляра за декларация? 

Формулярът за декларация трябва да бъде попълнен и подписан: 

 от кандидата/номинирания гражданин в случай на кандидатура от/номинация на 
гражданин; 

 от представител на кандидата/номинираната група от граждани, сдружението или 
организацията в случай на кандидатура/номинация съответно на група граждани, 
сдружение или организация. 

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 6 – Представяне на 
номинации или кандидатури) 

 Има ли възрастова граница за кандидатстване или за да бъдеш номиниран? 

Не, няма възрастова граница за кандидатстване или за да бъде номинирано дадено лице. 

 Колко граждани, групи граждани, сдружения или организации може да номинира даден 
член на Европейския парламент?  

За всяко издание на наградата всеки член на Европейския парламент има право да 
номинира само един гражданин или само една група граждани, или само едно сдружение, 
или само една организация. 

 Колко проекта могат да бъдат номинирани от гражданин, група граждани, сдружение 
или организация?  

Гражданин, група граждани, сдружение или организация имат право да номинират един 
друг гражданин или една група граждани, или едно сдружение, или една организация за 
Наградата за европейски гражданин.  

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 6 – Представяне на 
номинации или кандидатури) 

 Има ли разлика между номинация от гражданин/група 
граждани/сдружение/организация и номинация от член на Европейския парламент?  

Не, няма разлика. Членовете на Европейския парламент, които са представили 
кандидатури, обаче не могат да участват в националните журита, които разглеждат тези 
кандидатури. 

 Може ли гражданин, група граждани, сдружение или организация да кандидатства с 
повече от един проект? 

Граждани, групи граждани, сдружения или организации, които отговарят на критериите, 
определени в членове 3 и 4 от Правилника относно Наградата за европейски гражданин, 
могат да кандидатстват за Наградата за европейски гражданин за проекти, които са 

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
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осъществили. В този смисъл те могат да кандидатстват повече от веднъж, всеки път с 
различен проект. 

 Кога трябва да се е осъществил проектът? 

В правилата не се посочва кога трябва да се е осъществил даден проект. Препоръчително е 
обаче той да е приключил наскоро или все още да е в ход.  

 Възможно ли е да се номинира друго лице в допълнение към самостоятелно 
кандидатстване? 

Да. Граждани, групи, сдружения или организации, които отговарят на критериите за 
допустимост, посочени в член 3, втора и трета алинея, могат да номинират един друг 
гражданин, група граждани, сдружение или организация, които са различни от тях, за 
Наградата за европейски гражданин. 

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 6 – Представяне на 
номинации или кандидатури) 

 На какъв език може да се подаде кандидатура/номинация?  

Кандидатурите може да се подават на който и да е от официалните езици на Европейския 
съюз.  

Ако целевата държава при проекти с транснационални или трансгранични аспекти е 
различна от държавата на кандидата, проектът ще бъде преведен на общия език на 
националното жури. Това се организира от секретариата на наградата.  

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 6, четвърта алинея – 
Представяне на номинации или кандидатури) 

 В коя държава членка първо ще бъде оценен проектът? 

В случай на групи и трансгранични проекти номинацията или кандидатурата следва да бъде 
разгледана от националното жури в държавата членка, в която от бюджетна гледна точка 
е извършена по-голямата част от дейностите, което означава повече от 50% от бюджета на 
проекта. В случай на съмнение секретариатът на наградата ще се свърже със 
кандидата/номиниращия, за да определи къде се е провел проектът. 

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 6, трета алинея – 
Представяне на номинации или кандидатури) 

 Може ли журналист да кандидатства за Наградата за европейски гражданин? 

По принцип всеки може да кандидатства за Наградата за европейски гражданин, ако е 
налице пълно съответствие с Правилника относно наградата по отношение на 
допустимостта на лицето и представения проект (главно членове 2, 3 и 4 от Правилника 
относно Наградата за европейски гражданин). 

Ако журналистът работи за обществена/правителствена медийна организация, тогава 
свързан с това негов проект най-вероятно ще попадне в обхвата на критериите за 
изключване по член 4, и по-специално, че „дейности на обществени и правителствени 
организации“ не са допустими. 

Ако обаче журналистът е осъществил проект извън обичайната си работа и без заплащане 
за него (например на доброволни начала в свободното си време), тогава той би могъл да 
бъде счетен за допустим, ако всички други клаузи на Правилника го позволяват.  

Моля, имайте предвид, че само Комисията по присъждането на Наградата за европейски 
гражданин може да реши дали дадена кандидатура/номинация е допустима или не, 
след като разгледа цялото досие на конкретната кандидатура/номинация. 
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 Допустим ли е проект, осъществен при упражняването на политическа функция или 
изборен мандат? 

Проект, осъществен при упражняването на политическа функция или изборен мандат, не е 
допустим. 

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 4 – Критерии за 
изключване) 

 Мога ли да кандидатствам с идея за проект, която все още не е осъществена? 

Не. Проекти, които все още са в процес на подготовка към момента на подаване на 
кандидатурата, не са допустими.  

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 2 – Дейности, които се 
вземат предвид за присъждането) 

 Може ли да кандидатства училище или група ученици? 

Група ученици (от частно или държавно училище), дори с учител, могат да кандидатстват 
за проект извън обичайните училищни дейности.  

Държавно/публично училище не може да кандидатства самостоятелно (като организация), 
тъй като попада в обхвата на критериите за изключване – дейности на обществени и 
правителствени организации (член 4 от Правилника относно Наградата за европейски 
гражданин). 

По принцип частно училище може да кандидатства като организация (при условие, разбира 
се, че отговаря на изискванията по Правилника относно наградата). 

 Допустима ли е кандидатура/номинация, при която представеният проект е научно 
изследване/теза/десертация? 

Няма нищо в правилата, което да посочва, че не е допустимо подобно нещо, стига 
изследването, тезата или дисертацията да отговаря на критериите за допустимост (членове 
2 и 3 от Правилника относна Наградата за европейски гражданин) и да не попада в 
обхвата на критериите за изключване (член 4 от Правилника относно Наградата за 
европейски гражданин). 

 Може ли наградата да бъде присъдена посмъртно? 

Наградата може да бъде присъдена посмъртно, в случай че формулярът за декларация 
относно критериите за допустимост и изключване, както се изисква съгласно член 6, шеста 
алинея от Правилника, е бил подписан от съответния гражданин/ръководител на 
проект/представител на групата, сдружението или организацията, преди да е починал(а). 

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 9 – Решение за 
присъждане на наградата) 

 Кой избира победителите? 

Подборът се извършва на два етапа: 

1. 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 на 
Наградата за европейски гражданин по най-много петима потенциални победители от 
своите държави членки. 

2. Комисията по присъждането избира победителите измежду подбраните проекти, които 
са били предложени за победители от националните журита.  
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Комисията по присъждането се състои от председателя, 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. 

  (Членове 7 и 8 – Национални журита, Орган по присъждането – Правила относно 
Наградата за европейски гражданин) 

 Колко победители за Наградата за европейски гражданин има за всяко издание? 

Комисията по присъждането избира най-малко по един победител от всяка държава 
членка. В изключителни случаи комисията по присъждането може да избере повече от 
един победител за дадена държава членка. Броят на присъжданите всяка година награди 
обаче е ограничен до квота от максимум 50 победители. 

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 10 – Годишни квоти) 

 Кога ще бъда информиран, ако съм победител? 

Комисията по присъждането ще информира победителите и тези, които са ги номинирали, 
веднага след решението за присъждане на наградата. 

(Правилник относно Наградата за европейски гражданин – член 11 – Периодичност) 

 Къде ще бъдат публикувани имената на победителите? 

Официалното обявяване се извършва чрез Официален вестник на ЕС (серия „С“), както и в 
раздела за наградите на уебсайта на Европейския парламент. 

Освен това председателят на комисията за Наградата за европейски гражданин изпраща 
индивидуално поздравително писмо до всеки от победителите.  

(Член 10 от Правилника относно Наградата за европейски гражданин – Периодичност) 

 Какви почести има за победителите, получили Наградата за европейски гражданин? 

Първо, бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки организират 
национални церемонии в чест на победителя(-ите) от съответните държави членки.  

Второ, през есента в Брюксел или Страсбург се организира централна церемония по 
награждаването, в която участват всички победители, получили наградата. Европейският 
парламент покрива разходите за път и настаняване на победителя или на един 
представител на победилата организация. 

 Колко пари ще получа, ако съм победител? 

Наградата има символична стойност; победителите получават медал и диплома и не могат 
да претендират за финансово обезщетение/възнаграждение. 

 Няма отговор на моя въпрос, как мога да се свържа с Вас? 

Моля, изпратете имейл на адрес CitizensPrize@europarl.europa.eu с всички въпроси, които 
имате, и ще отговорим на Вашето запитване във възможно най-кратък срок. 

 Къде мога да намеря актуална информация за Наградата за европейски гражданин? 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/prizes 

Кандидатури/номинации на всички езици на ЕС: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/prizes
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021

