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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 
 

Награда „Европейски столици на приобщаването и многообразието“  
 
Какво представлява наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“? 
 
Този конкурс е първото издание на наградата „Европейски столици на приобщаването и 
многообразието“, част от инициативата „Европейски месец на многообразието“. С наградата се 
отдава признание и се награждават местните териториално-административни единици в ЕС, които 
активно насърчават приобщаването и многообразието и помагат за изграждането на по-добра 
Европа. 
 
Конкурсът дава възможност на градовете и регионите да изтъкнат политики и инициативи, които 
създават по-многообразни и приобщаващи пространства за техните граждани. Тези инициативи 
може вече да са изпълнени или да са в процес на изпълнение.  
 
Защо Европейската комисия ще определи Европейска столица на приобщаването и 
многообразието? 
 
Равенството и недискриминацията са основни ценности и основни права в ЕС, залегнали в неговите 
Договори и в Хартата на основните права.  
 
Въпреки това дискриминацията продължава да съществува; повече от един от всеки двама 
европейци (59 %) смята, че дискриминацията, основана на етнически произход, е широко 
разпространена. Всеки трети човек от африкански произход твърди, че е бил подложен на тормоз, 
основан на расизъм, през последните пет години. Дискриминацията срещу ЛГБТИК продължава да 
съществува в целия ЕС, като  43 % от ЛГБТИК са заявили, че са се чувствали дискриминирани през 
2019 г. Пандемията от Covid-19 също увеличи различията между половете, а жените печелят средно 
с 16 % по-малко от мъжете в ЕС.  Все още съществуват много пречки, с които хората с увреждания 
се сблъскват при достъпа до основни услуги, здравеопазване, образование, заетост и политически 
живот. И ромите продължават да се сблъскват с дискриминация, расизъм и социално изключване.  
 
Учредяването на наградата „Европейска столица на приобщаването и многообразието“ е част от 
постоянните усилия на Европейската комисия за насърчаване на равенството и борба с 
дискриминацията. Наградата ще се фокусира върху приобщаването и ще отличи усилията на 
местните териториално-административни единици за изграждане на по-приобщаващи и 
справедливи общества, така че всички членове на нашите общности да могат да разгърнат 
потенциала си и никой да не бъде пренебрегнат.  
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_en
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Повече за действията на ЕС в областта на равенството: 
 

• План за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г. 

• Стратегия за равнопоставеност на ЛГБТИК за 2020—2025 г.  

• Стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г.  

• Стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г.  

• Стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 
2020—2030 г.  

• Стратегия на ЕС за борба с антисемитизма и подкрепа на еврейския живот (2021—2030 г.) 
 
 
Кой може да кандидатства? 
 
Заявления за участие за наградата могат да подават местни териториално-административни 
единици от 27-те държави от Европейския съюз, които активно прилагат политики за приобщаване, 
обхващащи дискриминацията по пол, възраст, увреждания, ЛГБТИК идентичност, религия и 
етнически/расов произход.  
 
Кандидатът трябва да е административна единица, управлявана от градски съвет или 
демократично избран правителствен орган; в конкурса могат да участват градове и региони в 
рамките на Европейския съюз. 
 
 
Има ли специални категории на наградата? 
 
За 2022 г. има две категории: териториално-административни единици с население под 50 000 
жители и териториално-административни единици с население над 50 000 жители. Предвидена е 
и специална награда за приобщаване на ромите през 2022 г. 
 
На какви видове инициативи за многообразие е планирано да отдаде признание наградата? 
 
Конкурсът ще отдаде признание на инициативи за многообразие и приобщаване, които са насочени 
към всички признаци на дискриминация (пол, расов или етнически произход, религия или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация), както и към пресечните им точки. 
 
Как ще бъдат избрани победителите? 
 
Заявленията за участие за наградите ще бъдат предмет на проверка за допустимост и 
предварително оценяване от независими експерти. Европейско жури ще направи окончателната 
селекция в двете общи категории и за наградата за приобщаване на ромите. 
 
Кой ще оценява заявленията за участие за наградата? 
 
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. 
Европейското жури за специалната награда за приобщаване на ромите ще се състои най-малко от 
петима членове, представляващи европейски неправителствени организации и други съответни 
национални и европейски заинтересовани страни. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_en#documents
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Кога и къде ще се проведе церемонията по награждаването? 
 
Церемонията по обявяването на носителите на наградата ще се състои в Брюксел на 28 април 
2022 г. На събитието на високо равнище ще присъства комисарят по въпросите на 
равнопоставеността, Хелена Дали, то ще събере на едно място политици, общински служители и 
представители на организации, работещи в областта на многообразието. 
 
Как мога да присъствам на церемонията по връчване на наградите (онлайн или лично)? 
 
Моля, свържете се с нашия медиен екип, който ще ви помогне (media@eudiversity2022.eu).  
 
Могат ли да бъдат организирани интервюта с носителите на наградата или с представители на 
Европейската комисия? 
 
Да, провеждането на интервютата ще бъде възможно. Моля, пишете на нашия медиен екип, който 
ще работи с вас, за да ви улесни с исканията за изказвания или интервюта. 
(media@eudiversity2022.eu).  
 
Къде мога да намеря повече информация? 
 
Посетете уебсайта на наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“: 
https://www.eudiversity2022.eu/bg/.  
 
Повече информация ще бъде добавена към инструментариума за медиите в навечерието на 
събитието. Свържете се с нашия медиен екип, за да получавате бъдещи съобщения за пресата и 
свързана информация: media@eudiversity2022.eu  
 
Можете също така да получавате месечни актуализации, като се абонирате за нашия бюлетин за 
наградите, Столици на многообразието.  

mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://www.eudiversity2022.eu/bg/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/bg/nagradi/b-dete-informirani/

