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Конкурс по писане 

 „Толкова сходни, толкова различни, толкова европейски.“ 

 
Знаете ли, че в резултат на последователните разширявания Европейският съюз 
(ЕС) е най-голямата икономика в света с повече от 500 милиона граждани? Той 
има по-голяма тежест в международен план, отколкото когато и да е било преди. 
 
Политиката на разширяване на ЕС подкрепя подготовката за членство на тези 
европейски държави, които се стремят да се присъединят към ЕС. По този начин 
тя помага Европа да се превърне в по-безопасно място и насърчава 
демокрацията и основните свободи, като същевременно укрепва 
върховенството на закона в държавите кандидатки. 
 
През 2013 г. Хърватия, последната присъединила се към ЕС страна, стана 28-
ата държава, членка на Съюза. Албания, Босна и Херцеговина, Бивша 
югославска република Македония, Исландия (преговорите с Исландия са спрени 
по решение на исландското правителство), Косово*, Черна гора, Сърбия и Турция 
са кандидатки или потенциални кандидатки. Някои от тях вече са в процес на 
преговори или очакват тяхното започване, докато други имат перспектива за 
членство, когато се подготвят за него. 
 
Европейската комисия има голямо желание да научи какво мислите Вие: 
 

 Какви са Вашите впечатления от разширения Европейски съюз? 

 Как разширеният Европейски съюз може да отговори на 
предизвикателствата на бъдещето? 

 
Споделете Вашето мнение по единия или двата въпроса в статия (до 1000 
думи) и спечелете страхотни награди! 
 

 

 

 

 

 

                                                           
Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на 
Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост 
от страна на Косово. 
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ПРАВИЛА 
 
Критерии за участие 
 

1. В конкурса могат да участват граждани на 28-те държави, членки на ЕС. 
 

2. Участниците трябва да са на възраст от 18 до 25 години към крайния 
срок за предаване на текстовете. 
 

3. Участниците трябва да пребивават в държава, членка на ЕС. 
 

4. Можете да напишете своя текст на всеки официален език на Европейския 
съюз (вж. http://europa.eu/about-eu/facts-
figures/administration/index_bg.htm). 

 
5. Всички текстове трябва да са ясно свързани с темата на конкурса. 

 
Правила за участие 
 

6. В конкурса могат да участват лица на възраст 18–25 г. Журито ще изиска 
потвърждение за гражданството и възрастта, преди да бъдат присъдени 
наградите (копие от валиден паспорт или лична карта). 

 
7. Всеки участник може да предаде само една писмена работа в този 

конкурс. Приемат се само оригинални произведения. След като вече е 
предадена, писмената работа е окончателна. 

 
8. Писмените работи могат да се подават само в електронен формат чрез 

онлайн формуляра за участие. На уебсайта на ГД „Разширяване“ ще 
бъде поставена връзка към този формуляр чрез уебстраницата на 
конкурса. Всички придружаващи документи също трябва да бъдат 
изпратени по електронен път. 

 
9. Статията трябва да бъде до 1000 думи (включително основно заглавие, 

заглавия и подзаглавия). 
 

10. Всеки участник трябва да попълни всички задължителни полета в онлайн 
формуляра за участие. 

 
Кога и как се предават писмените работи? 

11. Крайният срок за участие е 27 февруари 2015 г., по обед 
(централноевропейско време). 

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_bg.htm
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_bg.htm
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Писмените работи трябва да бъдат подадени чрез онлайн формуляра за 

участие. 

 

12. Писмените работи няма да бъдат върнати на участниците в конкурса. 
 

Авторски права 

 
13. Участникът трябва да е авторът и да притежава авторските имуществени 

и неимуществени права за писмената си работа. Плагиатството, което 
включва неразрешената употреба на текста и мислите на друг автор и 
представянето им за свои, ще доведе до дисквалификация. 

 
14. Авторското право за всяка писмена работа принадлежи на автора, но 

авторите на печелившите произведения трябва да дадат право на 
Европейския съюз да ги публикува и да ги използва за каквато и да е цел 
без възнаграждение. В онлайн формуляра за участие участниците ще 
бъдат помолени да поставят отметка, че са съгласни с официалното 
прехвърляне на тези права. 
 

Оценяване 
 

15. Всички писмени работи ще бъдат оценени на национално равнище на 
един от официалните езици на ЕС на тази държава. 

 
16. Ако оценката е положителна, националните журита ще изберат по една 

писмена работа победител. 
 

17. Работата и разискванията на журито са поверителни, а решенията им са 
окончателни. 

 
18. Наградените лица и неуспелите участници ще бъдат информирани. 
 

Награди 
 

19. Националните победители ще бъдат наградени с тридневно посещение в 
Брюксел, Белгия, в края на май 2015 г. Печелившите статии също така 
ще бъдат публикувани на уебсайта на Европейската комисия и ще бъдат 
предложени за публикуване на водещи национални медии. 

 
20. Точните дати и програмата на посещението ще бъдат потвърдени, след 

като бъдат избрани победителите. 
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21. Следните разходи, свързани с посещението в Брюксел, ще бъдат 
покрити за всеки победител: 

 
Двупосочен билет втора класа за пътуване със самолет или първа класа 
за пътуване с влак до Брюксел от мястото на пребиваване на победителя 
в една от 28-те държави, членки на ЕС, храна и настаняване, разходи за 
местен транспорт в Брюксел и за достъп до организираните дейности. 

 
22. Всички други разходи, свързани с посещението в Брюксел, се поемат от 

победителите. 
 
Защита на личните данни 

23. Цялата лична информация, събрана по време на регистрацията, ще се 
съхранява от Генерална дирекция „Разширяване“ на Европейската 
комисия, която ще използва данните единствено за целите на конкурса. 

 
Европейската комисия е поела ангажимент за поверителност на 
потребителите. Политиката относно „защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от институции на Общността“ се основава 
на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. 

 
Имената на победителите и писмените им работи ще бъдат публикувани, 
а посещението на победителите в Брюксел може да бъде отразено в 
медиите. 

  
Дисквалифициране 
 

24. Ще бъдат дисквалифицирани писмени работи, които: са сексистки, 
расистки, подбуждат към насилие или омраза, или по някакъв начин 
обидни; съдържат материал и/или твърдение, което по някакъв начин 
нарушава или накърнява правата на другите. 

 
 

 
 

Предаването на писмена работа означава приемане на правилата. 
Неспазването на правилата може да доведе до дисквалифициране. 

 

 


