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1. Конкретна и обща цел на Наградата за гражданското общество 

 

За Европейския икономически и социален комитет („ЕИСК“ или „Комитетът“) конкретната 

цел на наградата, която се връчва ежегодно, е да се отличат и поощрят инициативи и 

постижения на организации на гражданското общество и/или на отделни личности, които са 

допринесли значително за насърчаването на европейската идентичност и интеграция. 

 

Общата цел е да се популяризира приносът на организации на гражданското общество и/или 

на отделни личности за формирането на европейска идентичност и гражданство като основа за 

общите ценности, на които се гради европейската интеграция. 

 

2. Тема на наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2017 г.: „Иновативни 

проекти за насърчаване на качествената заетост и предприемачеството за бъдещето 

на труда“. 

 

Минаха години след пика на икономическата и социална криза и въпреки неотдавнашните 

подобрения Европейският съюз продължава да се бори с високи равнища на безработица: през 

2016 г. официално регистрираните безработни са 8,5 % от икономически активното население 

— почти 21 милиона души1. Все пак съществуват големи различия между държавите членки, 

като националните данни за безработицата варират между 4 % и 23,5 %. 

 

Продължават да съществуват няколко особено тревожни форми на безработица, като най-

забележителните от тях трябва да бъдат разгледани с предимство. На първо място, 

дълготрайната безработица все още представлява почти 50 % от общата безработица. 

Увеличаването на продължителността на безработицата предполага обезценяване на уменията, 

                                                      
1

  Данни на Евростат за ЕС–28, 2017 г. 

 (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
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намаляване на връзката с пазара на труда, а в крайна сметка и по-висок риск от социално 

изключване. На второ място, въпреки положителните инициативи на равнището на ЕС като 

гаранцията за младежта и инициативата за заетост, броят на безработните млади хора и младите 

хора, които не са обхванати нито от системата на образованието или обучението, нито имат 

заетост (NEET), остава много висок в някои от държавите членки (напр. 47,2 %).2 Трето, 

жените, и по-специално майките и други жени с отговорности за полагане на грижи, все още са 

недостатъчно представени на пазара на труда. Те са с по-ниски заплати (разлика от 16 %) и по-

кратки кариери, които често водят до по-ниски пенсии (разлика от 39 %). 

 

Броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, вече е с няколко 

милиона по-висок отколкото преди кризата3. Безработицата е не само една от основните 

причини за лошите жизнени стандарти, но и сама по себе си е основно измерение на 

социалното изключване, тъй като работата е ключов фактор за способността на хората да 

участват пълноценно в обществото, да изграждат социална мрежа и да реализират своя 

потенциал. Работата играе централна роля в нашия живот и социалните ни идентичности. Тя е 

не само средство за постигане на икономическа независимост, но е и източник за личната 

реализация и интеграция в обществото. 

 

Освен това трудовата среда се преобразува и се отдалечава от „трудовата заетост“, позната ни 

досега, а именно стандартните трудови правоотношения на пълно работно време и постоянната, 

социално сигурна заетост. Бързото развитие на технологиите, демографските промени, 

продължаващата глобализация, новите производствени модели и други икономически и 

обществени тенденции доведоха до разрастване на нови форми на трудови правоотношения, 

които променят ландшафта на пазара на труда и правят структурата му още по-сложна. Тези 

нови форми на заетост се характеризират с неконвенционални модели на работа и месторабота 

или с неправомерно предоставяне на работа. Новите форми на заетост позволяват по-гъвкава 

организация на работата и имат потенциала да подпомагат интеграцията на пазара на труда на 

специфични групи работници, но изглежда, че техният потенциал за създаване на работни 

места все още е доста ограничен4. От една страна, новите форми на заетост могат да предложат 

по-голяма гъвкавост, самостоятелност и повече права на работниците и по-добър баланс между 

професионалния и личния живот. От друга страна, те съдържат опасността от интензифициране 

от работния ритъм, повишен стрес и безпокойство във връзка с работното време и причиняват 

загриженост за сигурността на доходите, условията на труд, сливането на работното и свободно 

време, опазването на здравето и безопасността, социалното осигуряване, неясните правила 

относно отговорността за застраховането, сертифицирането и професионалната отговорност, 

сивите зони, свързани с трудовия статут във връзка със защитата на заетостта и данъчното 

облагане. 

 

Много държави членки проведоха значителни реформи през последните години, които оказаха 

известно положително въздействие върху създаването на работни места. Необходими са 

допълнителни усилия, иновации и изобретателност с цел насърчаване на създаването на 

                                                      
2

  През 2016 г. в ЕС-28 18,7 % от младите хора на възраст под 25 години са били безработни. 

3
  От 116 милиона души през 2008 г. на 122 милиона души през 2014 г., или 24,4 % от населението (ЕС-28) („Бедността в 

Европейския съюз“, PE 579.099, ISBN 978-92-823-8856-3). 

4
 Eurofound (2015 г.), „Нови форми на заетост“, Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург. 
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висококачествени работни места и за повишаване на приобщаващия характер на пазарите на 

труда, като се премахнат пречките пред участието в пазара на труда и се насърчава преходът 

към заетост и предприемачество за хората от всички възрасти, полове и произход. Това е в 

съответствие с изискванията на Договора5, който гласи, че при определянето и 

осъществяването на своите политики и дейности Съюзът полага усилия за премахването на 

неравенствата и взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на високо равнище на 

заетост и борбата срещу социалната изолация.  

 

Участието на социалните партньори и други организации на организираното гражданско 

общество, в съответствие с националните практики, е от ключово значение за гарантиране на 

справедливи и ефективни реформи. 

 

3. Право на участие 

 

3.1 Допустими кандидати 

 

В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички 

организации на гражданското общество („ОГО“), официално регистрирани в Европейския 

съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. Конкурсът е 

открит и за отделни лица. 

 

ОГО са организации, които 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, които не са 

социални партньори в тесния смисъл на думата; неправителствени организации, които 

обединяват хората в името на обща кауза, каквито са екологичните организации, организации 

за защита на правата на човека, сдружения на потребителите, благотворителни 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 органи и структури, създадени от законодателен или регулаторен акт, 

принадлежността към които е отчасти или изцяло задължителна (напр. професионални 

асоциации). 

 

Отделните личности могат да участват в качеството си на физически лица. Гражданите на ЕС 

могат да участват, независимо от страната си на пребиваване. Могат да участват и граждани на 

                                                      
5

 Член 8 и член 9 от ДФЕС. 
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трети държави, при условие че пребивават законно на територията на ЕС. Членовете на ЕИСК, 

делегатите на CCMI, служителите на ЕИСК, както и членовете на журито и техни роднини не 

могат да подават кандидатури. 

 

3.2 Инициативи, които отговарят на условията 

 

Организираното гражданско общество — социалните партньори и други организации, играе 

важна роля при определянето на възможности за създаване на удовлетворяващи, устойчиви 

работни места и насърчаването на предприемачеството, особено за по-слабо представените 

групи от населението и групите в неравностойно положение. Те често реагират с решения, 

насочени към хората, които са от съществено значение за посрещане на нуждите на хората, 

които са най-далече от пазара на труда. 

 

На този фон специфичната цел на Наградата за гражданското общество за 2017 г. е да отличи 

новаторски инициативи, осъществявани на територията на ЕС, които имат за цел интеграцията 

на новопостъпващите на пазара на труда (млади хора, особено онези от тях, които не са 

ангажирани с трудова дейност, образование или обучение (NEET), хората с мигрантски 

произход) и на всички лица, които са далече от пазара на труда и изискват специфична 

подкрепа (дългосрочно безработни, жени, излезли от пазара на труда, хора с увреждания или от 

етнически малцинства и хора, живеещи в бедност). Инициативите трябва да са осъществени 

или да са в процес на осъществяване. Не се допускат за участие инициативи, които са 

планирани, но все още не са започнали на 8 септември 2017 г. (краен срок за подаване на 

кандидатури). За да бъдат допуснати, дейностите трябва да обхващат поне една от следните 

области: 

 

 подкрепа за ефективното въвеждане и прилагане на принципа за недискриминация по 

отношение на интегрирането в пазара на труда; 

 подкрепа за ефективното приобщаване на новодошлите и хората в неравностойно 

положение на пазара на труда — в качествени работни места или като предприемачи или 

самостоятелно заети лица; 

 разработване на иновативни форми на интеграция на хора в неравностойно положение и 

уязвими хора — например в социалната икономика, включително по-специално чрез 

социални предприятия за трудова интеграция; 

 осигуряване на редовна работа или защитена заетост в защитена и благоприятна среда, 

гарантираща ефективен преход към редовна заетост, на хора в неравностойно положение и 

на уязвими лица ; 

 предоставяне на индивидуализирани услуги за напътствие и насочване на безработни лица 

във връзка с интеграцията на пазара на труда (напр. професионални напътствия, 

професионални консултации, информация и консултации); 

 предоставяне на специфично, индивидуализирано учене и обучение за квалификация / 

преквалификация на уязвими хора, повишаване на пригодността им за заетост и 

разширяване на правата им (например в защитена среда или реална работна среда); 

 повишаване на осведомеността, насърчаване на взаимното обучение и разпространение на 

добри практики по отношение на алтернативни, новаторски подходи за трудова интеграция 

на хората, включително на тези, които са най-отдалечени от пазара на труда. 
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4. Процедура за кандидатстване и краен срок 

 

Кандидатурите се подават, като се попълни приложеният формуляр (Приложение 1). 

  

Формулярът трябва да съдържа цялата информация, изисквана от журито, за да може: 

 

 да се удостовери, че съответните организации на гражданското общество или отделни 

личности отговарят на официалните критерии за участие; 

 да се удостовери, че съответните организации на гражданското общество или отделни 

личности отговарят на критериите за изключване от участие; 

 да се удостовери, че съответните организации на гражданското общество или отделни 

личности приемат разпоредбите в областта на отговорността, проверките, одитите и 

приложимото право; 

 да се оценят съществените заслуги на всяка кандидатура във връзка с критериите за 

присъждане на наградата. 

 

За тази цел всяка кандидатура включва надлежно попълнена и подписана клетвена декларация 

относно критериите за изключване от участие и критериите за допустимост (Приложение 2). 

 

Преди присъждането на наградата от кандидатите ще бъде поискано 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: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm 

и 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm. 

 

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. 

 

Надлежно попълнените и подписани формуляри и клетвени декларации следва да се изпращат 

до секретариата на ЕИСК по електронна поща на следния адрес: 

 

civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

Крайният срок за изпращане на кандидатурите е 8 септември 2017 г., 23,59 ч. 

(централноевропейско време). 

 

Кандидатите могат да подават само по една кандидатура. Участието в конкурса е безплатно. 

Ако подготовката и изпращането на заявлението е свързано с разходи за конкретен кандидат, те 

няма да бъдат възстановявани. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
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Кандидатите ще получат потвърждение за получаването на кандидатурата им по електронната 

поща. 

 

5. Оценка и присъждане на наградата 

 

5.1 Етапи на оценка 

 

Оценката ще се извърши от орган от експерти, съставен от 10 членове („жури“), които 

подлежат на изискванията относно избягването на конфликтите на интереси, посочени във 

Финансовия регламент6. Оценката се основава единствено на информацията, предоставена в 

подадената кандидатура. 

 

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. 

 

Процедурата ще бъде извършена на пет етапа: 

 

(1) проверка на допустимостта на кандидатите; 

(2) проверка на допустимостта 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. 

 

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 възлагане от разпоредителя с бюджетни кредити (етап 5), 

приблизително в края на ноември 2017 г. 

 

5.1.1 Проверка на допустимостта на кандидатите 

 

За да бъдат обявени за допустими, кандидатите трябва да отговарят на изискванията на 

точка 3.1 по-горе. 

 

                                                      
6

 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 

(ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1) в изменения му вид. Последната консолидирана версия беше публикувана на 1.1.2017 г. 
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Всички кандидати представят клетвена декларация (вж. Приложение 2) с надлежно положена 

дата и подпис (на упълномощен представител в случаите на ОГО), 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 допустимостта 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 

такъв 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 допустимостта на инициативите 

 

Допустимостта на предложените за наградата инициативи ще бъде проверена въз основа на 

формуляра за кандидатстване (Приложение 1). 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 представят клетвена декларация (вж. Приложение 2) с надлежно положена 

дата и подпис (на упълномощен представител за ОГО), в която заявяват, че не се намират в 

някоя от ситуациите, водещи до изключване от участие, посочени в членове 106 и 107 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 такъв 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, ако информират ЕИСК за това. 

 

5.1.4 Оценка на качеството 

 

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 установен минимален праг за 
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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 – Устойчивост 

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. 

35 точки 

Критерий 2 – Участие и сътрудничество 

С този критерий се оценява, от една страна, до каква степен 

предложената инициатива активно ангажира бенефициерите и, от 

друга страна, нейната пригодност за споделяне на добри практики и 

повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с темата, за 

която се връчва наградата за гражданското общество. Ще бъде взет 

под внимание и подход на сътрудничество с други заинтересовани 

участници и неговият потенциал за гарантиране на дългосрочно 

въздействие. 

35 точки 

Критерий 3 – Новаторство 

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 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 5 награди на петимата кандидати, получили най-висока 

оценка. 

 

6. Парична награда 

 

Комитетът планира да присъди максимум 5 награди. Първата награда е на стойност 

14 000 евро. Останалите награди са на стойност от по 9000 евро. В случай че първото място се 

поделя поравно между повече от един победители, стойността на първата награда става 

съответно 11 500 евро за две първи награди, 10 600 евро за три първи награди, 10 250 евро за 



EESC-2017-03008-00-00-INFO-TRA (EN) 9/11 

четири първи награди и 10 000 евро за пет първи награди. Комитетът не е задължен да присъди 

и петте награди. ЕИСК може да реши да не присъди наградата за гражданското общество. 

 

Церемония по награждаването на победителите ще се състои на 7 декември 2017 г. по време на 

пленарната сесия на ЕИСК. 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 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 (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по 

отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за 

свободното движение на такива данни. 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 отдел 

„Комуникация“. Подробности относно обработката на личните данни са представени в 

приложения документ (Приложение 3). 

 

Личните данни на кандидатите могат да бъдат регистрирани в системата за ранно откриване и 

отстраняване (EDES), ако се намират в едно от положенията, посочени в член 106 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#BDCE. 

 

8. Задължения за публичност 

 

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 присъдената награда. 

 

Във всяко съобщение или публикация от страна на победителите, свързани с дейността, за 

която е била присъдена наградата, се посочва, че дейността е получила наградата на ЕИСК за 

гражданското общество. Това задължение се прилага в срок от една година, считано от датата 

на присъждане на наградата. 

 

9. Отговорност 

 

Кандидатите носят цялата отговорност в случай на иск, свързан с извършваните във връзка с 

присъдената награда дейности. 

 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE
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10. Проверка и одити 

 

Победителите приемат проверки и одити от страна на ЕИСК, Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и Сметната палата 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 гражданското общество се урежда от правото на Съюза, при необходимост 

допълнено от националното право на Белгия. 

 

Коментари относно процедурата за присъждане на наградата могат да бъдат изпращани до 

присъждащия наградата орган. 

 

Жалби за лошо управление могат да се подават до Европейския омбудсман в рамките на две 

години от датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, на които се основава жалбата (вж. 

http://www.ombudsman.europa.eu), и след като преди това е осъществен контакт с ЕИСК, с цел 

да де направи опит за решаване на проблема. 

 

Съдът, който отговаря за свързаните с тази награда въпроси, е Общият съд на Европейския 

съюз: 

 

General Court 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

Тел.: (+352) 4303 1  Факс: (+352) 4303 2100 

E-mail: 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 106 от Финансовия регламент, могат да бъдат наложени финансови санкции в размер на 

2 до 10 % от стойността на наградата и решение за изключване от всички договори, 

безвъзмездни средства и конкурси, финансирани от бюджета на Съюза. 

 

13. Допълнителна информация: 

 

За допълнителна информация, моля свържете се с: 

 

г-н Peter Lindvald Nielsen, началник на отдел „Комуникация“ към Секретариата на ЕИСК 

тел.: + 32 (0)2 546 92 99 

или 

http://www.ombudsman.europa.eu/
mailto:GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
http://curia.europa.eu/
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г-н Claus Bergman, служител в отдел „Комуникация“ към Секретариата на ЕИСК, 

тел.: + 32 (0)2 546 98 72 

или 

 

г-жа Anna Comi, служител в отдел „Комуникация“ към Секретариата на ЕИСК 

тел.: + 32 (0)2 546 93 67 

 

Освен това можете да изпратите електронно писмо на адрес: 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 (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). ЕИСК любезно 

препоръчва кандидатите редовно да проверяват уебсайта на наградата, за да получават най-

актуалната информация. 

 

_____________ 

 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

