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1. ПРЕДИСТОРИЯ И ЦЕЛИ 
 

Равенството е един от приоритетите на Европейската комисия. Председателят Фон дер Лайен 
посочва в своите политически насоки: „В бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да 
достигнем пълния си потенциал само ако използваме всички наши таланти и многообразие. 
Трябва да има еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи“. 
Комисията даде още един тласък на равенството, като прие плана за действие на ЕС за борба с 
расизма за периода 2020—2025 г., стратегията за равенство на ЛГБТИК за периода 2020—2025 г., 
стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г., стратегията за правата на 
хората с увреждания за периода 2021—2030 г. и стратегическата рамка на ЕС за равенство, 
приобщаване и участие на ромите за периода 2020—2030 г. 
 
В плана за действие за борба с расизма и в стратегията за равенство на ЛГБТИК Комисията се 
ангажира да провежда всяка година конкурс за определяне на европейски столици на 
приобщаването и многообразието. Наградите „Европейски столици на приобщаването и 
многообразието“ имат за цел да признаят, да дадат видимост и да подчертаят най-добрите 
практики на град, село или регион,1 които могат да бъдат източник на вдъхновение за други 
европейски градове за създаването на по-многообразна и приобщаваща среда за своите 
граждани. Целта е да се признаят най-добрите практики, които: насърчават многообразието (по 
отношение на пол, възраст, увреждане, ЛГБТИК идентичност, религия и етнически/расов 
произход) като източник на богатство и иновации; допринасят за приобщаващи политики и 
системи; и засилват чувството за принадлежност сред всички свои граждани.  
 

 

2. ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ НА ПРИОБЩАВАНЕТО И МНОГООБРАЗИЕТО 
(ЕСПМ) 

 
Наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ (наричани по-долу 
Наградите) ще бъдат присъдени на три града в две отделни категории: 
 
 териториално-административни единици с население по-малко от 50 000 жители;  
 териториално-административни единици с население над 50 000 жители; 
 
Във всяка категория ще има първо (единствен носител на титлата „Европейска столица на 
приобщаването и многообразието“ за дадена година), второ и трето място. Кандидатите могат 
също така да получат специално отличие, в зависимост от годишните приоритети на политиката 
или конкретните акценти в подадените документи. Наградите са отворени за всички 
териториално-административни единици (напр. села, градове, региони и т.н.). 

 
През 2023 г. ще бъде връчена и специална награда за териториално-административни единици, 
които насърчават равнопоставеността на ЛГБТИК. В тази категория ще има трима победители 
(първо, второ и трето място). Размерът на териториално-административната единица не се взема 
предвид за специалната награда, за която има само една категория. 
 
Настоящите правила на конкурса са създадени и публикувани от Европейската комисия, която ще 
стартира и управлява конкурса с подкрепата на външния секретариат за „Европейските столици 
на приобщаването и многообразието“.  
 
 

 
1 Всички териториално-административни единици, ръководени от избран орган. 
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3. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЗА 
НАГРАДИТЕ „ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ НА ПРИОБЩАВАНЕТО И 
МНОГООБРАЗИЕТО“ ЗА 2022 Г. И ЗА СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА 

  
Кандидатурите за наградите ще бъдат предмет на проверка за допустимост и на предварително 
оценяване от независими експерти. Окончателното решение ще бъде взето от европейско жури, 
което ще определи финалното класиране в двете общи категории (по-малко от и над 50 000 
жители) и от европейско жури за специалната награда, което ще определи финалното класиране 
в категорията за специалната награда.  

 
Териториално-административните единици могат да кандидатстват както за общия конкурс, така 
и за специалната награда.  
 

3.1 Състав на европейското жури за общата награда 
 

Европейската комисия ще назначи независимите експерти за етапа на предварително оценяване 
и членовете на европейското жури за финалния етап на подбор. Европейското жури ще се състои 
от най-малко петима членове, представляващи европейски неправителствени организации.  
 
Членовете на Европейското жури ще разгледат предложение за класиране, изготвено на етапа за 
предварително оценяване от независимите експерти. Тяхната оценка ще включва качествени 
оценки въз основа на доклада на независимите експерти и прилагането на критериите за 
присъждане на награда, посочени в раздел 4.2 по-долу. Те ще изберат по три местни 
териториално-административни единици във всяка категория на общия конкурс и ще ги класират 
на първо, второ и трето място. 
 
Членовете на европейското жури са лица, назначени в лично качество, които ще действат 
независимо и в името на обществения интерес. Те изпълняват задачите си pro bono и се 
подпомагат от секретариата на наградата. Лицата, назначени като членове на европейското жури, 
трябва да разкрият всички обстоятелства, които биха могли да доведат до конфликт на интереси, 
като подпишат „декларация за липса на конфликт на интереси“ при заседаването на 
европейското жури.  

 
 

3.2 Състав на европейското жури за специалната награда  
 
През 2023 г. Европейската комисия ще даде специална награда на териториално-
административните единици, които прилагат специални мерки за равнопоставеност на ЛГБТИК. 
Ще се прилага същата процедура като тази за общия конкурс, която се състои от оценка за 
допустимост и критерии за присъждане на награда.  
 
Европейското жури за специалната награда за равнопоставеност на ЛГБТИК ще се състои най-
малко от петима членове, представляващи европейски неправителствени организации и други 
съответни национални и европейски заинтересовани страни.  
 
Европейската комисия ще назначи европейското жури за специалната награда за 
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равнопоставеност на ЛГБТИК и независимите експерти, отговарящи за етапа на предварително 
оценяване.  
 
Членовете на европейското жури за специалната награда за равнопоставеност на ЛГБТИК ще 
разгледат предложение за класиране, изготвено в етапа на предварително оценяване от 
независимите експерти. Тяхната оценка ще включва качествени оценки въз основа на доклада на 
независимите експерти и прилагането на критериите за присъждане на награда, посочени в 
раздел 4.2 по-долу. Те ще изберат три териториално-административни единици и ще ги класират 
на първо, второ и трето място. 
 
Членовете на европейското жури за специалната награда за равнопоставеност на ЛГБТИК са лица, 
назначени в лично качество, които ще действат независимо и в името на обществения интерес. Те 
изпълняват задачите си pro bono и се подпомагат от секретариата на наградата. Лицата, 
назначени като членове на европейското жури за специалната награда за равнопоставеност на 
ЛГБТИК, трябва да разкрият всички обстоятелства, които биха могли да доведат до конфликт на 
интереси, като подпишат „декларация за липса на конфликт на интереси“ при заседаването на 
журито на ЕС.  
 

3.3 Критерии за допустимост 
 
Тази покана за подаване на заявления за конкурса е отворена за следните кандидати: 
 

 
3.3.1 Подаващата заявление организация трябва да бъде териториално-административна 

единица (село, град или регион и т.н.) в една от държавите — членки на ЕС. Подаващата 
заявление организация трябва да бъде административна единица, управлявана от градски 
съвет или друга форма на демократично избран държавен орган. 
 

3.3.2 Кандидатите попълват всички раздели на общия формуляр за кандидатстване за наградите 
„Европейски столици на приобщаването и многообразието“ за 2023 г. (Приложение I) и 
трябва да се съобразят с ограниченията на знаците, посочени за всеки раздел от формуляра 
за кандидатстване. Кандидатите за специалната награда за равнопоставеност на ЛГБТИК 
попълват допълнително раздела, свързан с ЛГБТИК, който е за специалната награда (раздел 
З във формуляра за кандидатстване). Всички знаци над определеното ограничение няма да 
бъдат взети под внимание и може да оставят отговорите в заявлението непълни. 

 

3.3.3 Заявленията трябва да бъдат попълнени и подадени чрез онлайн формуляра за 
кандидатстване до 15 февруари 2023 г., 12:00 ч. CET. 

 
3.3.4 Кандидатите трябва да приложат Клетвена декларация (Приложение III), подписана от 

кмета или от най-високопоставения представител, упълномощен от националното 
законодателство да представлява законно селото/града/региона. 

 
 
 

3.4 Допълнителна информация 
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Ръководните насоки за кандидатите (Приложение II) трябва да се четат заедно с формуляра за 
кандидатстване за наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ за 2023 г. 

 

Освен това, за да подкрепят своята кандидатура, кандидатите могат също така да качат или да 
предоставят връзка към презентация на PowerPoint от 10 слайда, за да илюстрират и подчертаят 
силните страни на своята кандидатура. Тази презентация може да се използва за популяризиране 
на избраните кандидати по време на церемонията по награждаването. 
 
Заявленията могат да бъдат попълнени на всеки един от официалните езици на ЕС; те ще бъдат 
преведени с помощта на автоматизирана система за превод. Кандидатите се насърчават да подават 
заявлението на английски език, ако е възможно, за да се улесни обработката на предложенията и 
да се ускори процесът по оценяването.  
 
Секретариатът на наградата може да се свърже с местните единици в случай на технически и/или 
административни грешки или във връзка с липсващи документи. 

 
 

 
3.5 График 

 
 

Задачи Период 

Откриване на процеса на кандидатстване ноември 2022 г.  

Закриване на процеса на кандидатстване 15 февруари 2023 г., 12:00 ч. CET 

Оценяване от независими експерти февруари/март 2023 г. 

Оценяване от европейските журита (общ 
конкурс и специална награда за 
равнопоставеност на ЛГБТИК) 

март 2023 г. 

Информация за кандидатите април 2023 г. 

Церемония по връчване на наградите 
„Европейски столици на приобщаването и 
многообразието“ за 2023 г.  

27 април 2023 г. 

 
 

4. ПРОЦЕС ПО ОЦЕНЯВАНЕ 
 

4.1 Процес по подбор и оценяване 
 

Изборът на териториално-административни единици, които да получат титлата „Европейски 
столици на приобщаването и многообразието“ за 2023 г. и специалната награда за 
равнопоставеност на ЛГБТИК, както и крайното класиране, се основава на стандартен набор от 
критерии за оценяване, за да се гарантира последователността, прозрачността и справедливостта 
на процеса. 
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Използваните критерии за присъждане на награда и тежестта им са посочени в точка 4.2. 
Кандидатите, които не са получили поне 60 точки според отговорите им на въпросите, свързани с 
Общата награда, няма да бъдат допуснати до нивото на европейското жури в конкурса за Общата 
награда или за Специалната награда. 

Процесът на подбор се осъществява на два етапа: предварително оценяване от независими 
експерти и финален подбор на европейско равнище от европейското жури. Европейската 
комисия си запазва правото да изключи всички кандидати в случай на незачитане на 
европейските ценности, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз2.  

Секретариатът на наградата трябва да провери дали получените кандидатури отговарят на 
официалните и правни изисквания, както е предвидено в раздел 3.3 Критерии за допустимост. 
Кандидатурите, които не отговарят на тези изисквания, няма да се разглеждат допълнително и ще 
бъдат изключени от конкурса. 

 

 Предварително оценяване 

Етапът на предварително оценяване ще се извършва от независимите експерти, назначени от 
Европейската комисия.  

Предварителното оценяване от независимите експерти на териториално-административните 
единици ще бъде представено на европейските журита под формата на доклад за оценка преди 
заседанията на европейските журита и ще служи като основен документ за обсъждането от 
европейските журита.  
Независимите експерти ще изготвят кратък списък от максимум 20 избрани кандидатури (по 10 
във всяка категория — териториално-административни единици < или > 100 000 жители), който 
ще бъде представен в техния доклад до членовете на европейските журита (общ конкурс). В 
доклада им до европейското жури за специалната награда за равнопоставеност на ЛГБТИК ще 
бъдат представени най-много 10 кандидатури. 

 
 Финален подбор/Обсъждане на европейското жури 

Членовете на европейското жури ще се срещнат в Брюксел (или онлайн) през март 2022 г., за да 
определят победителя, второто и третото място за всяка категория. Тяхното обсъждане ще се 
основава на доклада за оценка, получен от независимите експерти, и прилагането на критериите за 
присъждане на награда (раздел 4.2 по-долу). 

 Церемония по връчване на наградите 

Носителите на наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ за 2023 г. и на 
специалната награда за равнопоставеност на ЛГБТИК ще бъдат обявени на церемонията по 
връчване на наградите в Брюксел (или онлайн) на 27 април 2023 г. и на уебсайта на наградата. 
Кметовете/законните представители на печелившите кандидати от всички категории ще бъдат 
поканени в Брюксел (или онлайн), за да получат своята награда.  

 
2 В член 2 от Договора за Европейския съюз се посочва, че ЕС е „основан на ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на 
зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства“. 
Държавите членки споделят „общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, 
толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. 
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4.2 Критерии за присъждане на награда 

 
Както независимите експерти, така и европейското жури ще оценяват заявленията на 
кандидатстващите териториално-административни единици въз основа на следните критерии за 
присъждане на награда:  
 

Същност и обхват на инициативите 
 

Кандидатите предоставят описание на ключови инициативи, отговарящи на многообразието и 
приобщаването — независимо дали вече са приложени или се прилагат. Инициативи, които 
обхващат изчерпателно различни основания за дискриминация (по-специално пол, възраст, 
увреждане, етнически/расов произход, религия и сексуална ориентация/полова идентичност и 
изразяване на пола) и демонстрират интерсекционален подход, ще бъдат от огромна полза.  
 
Приложенията трябва да демонстрират съгласуван подход към многообразието и приобщаването в 
различни области на политиката и амбициозна визия за справяне с дискриминацията на местно 
равнище.  

 

   Собственост/ниво на ангажираност 
 

Кандидатите трябва да очертаят рамката на стратегията и политиката, създадена в местната 
администрация за справяне с многообразието и приобщаването, както и структура, която да 
стимулира тяхното прилагане. Кандидатурата трябва да покаже, че инициативите са част от 
съгласувана стратегия или рамка на политика, а не ad hoc проекти; Трябва да има налице 
политическа декларация и ангажименти към многообразието и приобщаването на високо ниво на 
отговорност. Многообразието и приобщаването трябва да бъдат включени в политиките, 
програмите и/или разпоредбите на местните власти. Трябва да се предостави информация за 
подходящи структури за стимулиране и ресурси (персонал, бюджет и др.), разпределени за 
осъществяването на тези стратегии и политики. 

 
  Въздействие 

 
Инициативите на местната власт трябва да имат видимо положително въздействие върху 
положението и опита на хората от групите, подложени на дискриминация, както и върху цялостното 
им качество на живот. Ползите за групите, подложени на дискриминация (въз основа на пол, 
възраст, увреждане, етнически/расови малцинства, религия и ЛГБТИК идентичност) ще бъдат 
показани, като допълнително се установи как инициативите са от полза за по-голямата част от 
население. Кандидатите включват качествени и количествени данни, като например конкретни 
резултати от ключови показатели за ефективност, с цел подкрепа на твърденията за въздействието, 
като в тази връзка посочват конкретни инициативи.  

 
 Качество и устойчивост на инициативите 
 

Качеството на резултатите от многообразието и приобщаването се определя от гледна точка на 
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подобренията в качеството на живот на групи, подложени на дискриминация (въз основа на пол, 
расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и/или ЛГБТИК 
идентичност) и ползите за по-голямата част от населението. Кандидатите трябва да посочат какви 
индикатори и механизми за оценка и мониторинг са въведени, като например възложени 
независими оценки или одити, за да се гарантира качеството на инициативите и тяхното 
съответствие с националните стандарти и законодателство, и привеждането им в съответствие с 
националните и/или европейските стратегии.  

 

Кандидатите трябва да посочат предприетите стъпки за гарантиране на устойчивостта на 
предприетите инициативи и постигнатите резултати. Постигането на устойчиви резултати включва 
непрекъснатост на усилията, прилагане на наученото от инициативите и сигурност на инвестирането 
и осигуряването на ресурси за поддържане и надграждане на постигнатите резултати. 

 
Включване на хора, подложени на дискриминация 
 

Активното и ясно включване на хора, подложени на дискриминация, и техните представителни 
организации, както и на експертите по многообразието, трябва да се покаже в планирането, 
изпълнението и оценката на инициативите на териториално-административните единици, които 
отговарят на многообразието и приобщаването. Кандидатите следва допълнително да изтъкнат как 
предоставят ресурси и подкрепят тези представителни организации, както и тяхното ефективно 
участие. 
 
 

Критерий Макс. брой точки 

Същност и обхват на инициативите 25 

Собственост/ниво на ангажираност 25 

Въздействие 20 

Качество и устойчивост на инициативите 15 

Включване на хора, подложени на дискриминация 15 

ОБЩО 100 

 
 
 
Териториално-административните единици, които се състезават за специалната награда за 
равнопоставеност на ЛГБТИК, отговарят както на общата част, така и на специалната част за 
равнопоставеност на ЛГБТИК във формуляра за кандидатстване. Тяхната оценка за тази специална 
награда ще бъде направена въз основа на същите критерии за присъждане на награда, като тези за 
общия конкурс.  
 
 
 

5. РЕД И КРАЙНИ ДАТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ 
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Конкурсът ще бъде закрит на 15 февруари 2022 г. в 12:00 ч. CET (GMT+1). Формулярът за 
кандидатстване трябва да бъде изцяло попълнен и подаден единствено чрез онлайн 
инструмента. (add link) 

За да подадете пълна онлайн кандидатура, трябва да предоставите следното: 

 попълнен онлайн формуляр за кандидатстване (Приложение I); 
 клетвената декларация (Приложение III), която трябва да е подписана от кмета или от 

най-високопоставения представител, упълномощен от националното законодателство 
да представлява законно града/градската зона, и качена във формуляра за 
кандидатстване. 

 

 
6. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 
Комисията е обвързана с Регламент 2018/1725 относно защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни от институциите и органите на Съюза. Личните данни, 
съдържащи се в подадения формуляр за кандидатстване, се обработват в съответствие с 
действащите разпоредби. Кандидатите могат при писмено искане да получат достъп до 
личните си данни и да коригират всяка информация, която е неточна или непълна. 
Европейската комисия е упълномощена да публикува или да се позовава на, независимо от 
формата и на или чрез какъвто и да е носител, следната информация: 

 

 имената на победителите; 

 предмета на наградата. 
 
 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Процесът на кандидатстване, работата на независимите експерти и работата на двете 
европейски журита се подпомагат от секретариата на наградата, който се управлява от Tipik. 
Секретариатът също така подпомага PR дейностите, свързани със схемата за награждаване, 
чрез уебсайта на наградата и чрез различни комуникационни канали, като напр. брошури, 
социални медии, видеоматериали и др.  
Свържете се със секретариата на имейл: award@eudiversity2023.eu. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

I. Формуляр за кандидатстване 

II. Ръководни насоки 

III. Клетвена декларация 

 


