Приложение 1
ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Категория 1: безопасност на продуктите, продавани
по интернет
Въпроси относно допустимостта
1. Потвърждавам, че моето дружество е стопански субект с промишлен или
търговски характер, а не публичноправен орган.
2. В коя държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП) е
регистрирано Вашето предприятие?
Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватия
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Нидерландия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Обединено кралство
Исландия
Лихтенщайн
Норвегия

3. В коя държава(и) от Европейското икономическо пространство (ЕИП) се
осъществява процесът/процедурата — предмет на Вашата кандидатура за
наградата?
Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватия
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Нидерландия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Обединено кралство
Исландия
Лихтенщайн
Норвегия
4. Посочете периода, през който са осъществени процесът/процедурата — предмет
на Вашата кандидатура за наградата?
Продуктът/процесът/услугата трябва да е били пуснат на пазара или извършена
най-малко 6 месеца преди крайния срок за кандидатстване за тази награда (т.е.
до 7 октомври 2018 г.), за да можем да оценим неговото въздействие.
5. Потвърждавам, че моето дружество не е обявено в несъстоятелност, нито е обект
на производство по несъстоятелност.
6. Потвърждавам, че моето дружество е изпълнило всичките си
социалноосигурителни задължения, в държавата, в която е установено.
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7. Потвърждавам, че моето дружество е изпълнило всичките си законови данъчни
задължения, в държавата, в която е установено.
8. Потвърждавам, че съм прочел/а декларацията от мое име относно
Корпоративната социална отговорност и че моето дружество спазва принципите,
залегнати в нея. Това споразумение се сключва честно и почтено.
9. Потвърждавам, че ако моето дружество бъде класирано, представител на моето
дружество може да представи нашата кандидатура по време на семинар за
създаване на контакти и да присъства на церемонията по награждаване, които ще
се проведат в Брюксел на 26 септември 2019 г. (датата предстои да бъде
потвърдена).
Моля, обърнете внимание, че журито си запазва правото да се свърже с
предварително избраните кандидати за подкрепящи документи.

Въпроси относно наградата
1. Заглавие на кандидатурата
2. Съдържание (макс. 500 думи)
• Опишете Вашето дружество и защо то е лидер в областта на безопасността
на продуктите.
• Обяснете причините/обстоятелствата, довели до разработването на
процеса/процедурата — предмет на Вашата кандидатура за тази награда.
3. Иновации (макс. 1 000 думи)
• Обяснете с какво процесът/процедурата — предмет на Вашата кандидатура
за тази награда, се различават от тези, прилагани от други уебсайтове за
електронна търговия или електронни пазари.
• Обяснете как процесът/процедурата надхвърлят минималните правни
изисквания.
4. Въздействие (макс. 1 000 думи)
• Предоставете ясни доказателства за начина, по който процесът/процедурата
— предмет на Вашата кандидатура за тази награда, допринасят за
повишаване на здравето и безопасността на Вашите клиенти.
5. Потенциал за възпроизвеждане (макс. 500 думи)
• Опишете потенциала за възпроизвеждане на процеса/процедурата —
предмет на Вашата кандидатура за тази награда, т.е. дали могат да бъдат
възприети на друго географско място или в друг сектор.
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6. Процеси на дружеството за безопасност на продуктите (макс. 1 000 думи)
В отговора на този въпрос, моля, фокусирайте се само върху аспектите,
които са значими за Вашето дружество и не са обхванати по-горе.
Обяснете как Вашето дружество:
• контролира и поддържа безопасността на продуктите, предлагани по
уебсайтове за електронна търговия/електронни пазари (напр. на етапа на
купуване/снабдяване, в момента на предлагане на продукта по интернет, по
време на транспорт и доставка, когато продуктът е при потребителя);
• открива и изземва опасни продукти (напр. установява рискове, проследява
продукт и го изземва от потребителите);
• комуникира с потребителите във връзка с безопасността на продуктите и
използва отзивите на клиентите;
• си сътрудничи с публични органи и други заинтересовани лица (напр.
доставчици на продукти) във връзка с безопасността на продуктите.
7. Посочете един или повече източници, където може да се провери
информацията относно Вашата кандидатура (напр. уебсайт, друг източник)
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Категория 2: Безопасност на продуктите за грижа за
децата
Въпроси относно допустимостта
1. Потвърждавам, че моето дружество е стопански субект с промишлен или
търговски характер, а не публичноправен орган.
2. В коя държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП) е
регистрирано Вашето предприятие? *
Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватия
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Нидерландия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Обединено кралство
Исландия
Лихтенщайн
Норвегия
3. В коя държава(и) от Европейското икономическо пространство (ЕИП) се
осъществява процесът/процедурата — предмет на Вашата кандидатура за
наградата?
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Белгия
България
Чехия
Дания
Германия
Естония
Ирландия
Гърция
Испания
Франция
Хърватия
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Унгария
Малта
Нидерландия
Австрия
Полша
Португалия
Румъния
Словения
Словакия
Финландия
Швеция
Обединено кралство
Исландия
Лихтенщайн
Норвегия
4. Посочете периода, през който са осъществени процесът/процедурата — предмет
на Вашата кандидатура за наградата?
Продуктът/процесът/услугата трябва да са били пуснати на пазара или
извършени най-малко 6 месеца преди крайния срок за кандидатстване за тази
награда (т.е. до 7 октомври 2018 г.), за да можем да оценим тяхното
въздействие.
5. Потвърждавам, че моето дружество не е обявено в несъстоятелност, нито е обект
на производство по несъстоятелност.
6. Потвърждавам, че моето дружество е изпълнило всичките
социалноосигурителни задължения, в държавата, в която е установено.

си

7. Потвърждавам, че моето дружество е изпълнило всичките си законови данъчни
задължения, в държавата, в която е установено.
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8. Потвърждавам, че съм прочел/а декларацията от мое име относно
Корпоративната социална отговорност и че моето дружество спазва принципите,
залегнати в нея. Това споразумение се сключва честно и почтено.
9. Потвърждавам, че ако моето дружество бъде класирано, представител на моето
дружество може да представи нашата кандидатура по време на семинар за
създаване на контакти и да присъства на церемонията по награждаване, които ще
се проведат в Брюксел на 26 септември 2019 г. (датата предстои да бъде
потвърдена).
Моля, обърнете внимание, че журито си запазва правото да се свърже с
предварително избраните кандидати за подкрепящи документи.

Въпроси относно наградата
1. Заглавие на кандидатурата*
2. Съдържание (макс. 500 думи)
• Опишете Вашето дружество и защо то е лидер в областта на безопасността
на продуктите.
• Обяснете причините/обстоятелствата, довели до разработването на
продукта/процеса/услугата — предмет на Вашата кандидатура за тази
награда.
3. Иновации (макс. 1 000 думи)
• Обяснете с какво продуктът/процесът/услугата — предмет на Вашата
кандидатура за тази награда, се различават от своите предшественици или
други, които вече са на пазара.
• Обяснете как процесът/процедурата надхвърлят минималните правни
изисквания.
• Обяснете дали/как е взето под внимание поведението на потребителите
(включително настойници, възрастни и деца).
4. Въздействие (макс. 1 000 думи)
• Предоставете
ясни
доказателства
за
начина,
по
който
продуктът/процесът/услугата — предмет на Вашата кандидатура за тази
награда, допринасят за повишаване на безопасността на децата.
5. Потенциал за възпроизвеждане (макс. 500 думи)
• Опишете потенциала за възпроизвеждане на продукта/процеса/услугата —
предмет на Вашата кандидатура за тази награда, т.е. дали могат да бъдат
възприети на друго географско място или в друг сектор.
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6. Процеси на дружеството за безопасност на продуктите (макс. 1 000 думи)
В отговора на този въпрос, моля, фокусирайте се само върху аспектите,
които са значими за Вашето дружество и не са обхванати по-горе.
Обяснете как Вашето дружество:
• контролира и поддържа безопасността на произвеждания или продавания от
него продукт през целия жизнен цикъл на продукта;
• открива и изземва опасни продукти (напр. установява рискове, проследява
продукт и го изземва от потребителите);
• комуникира с потребителите във връзка с безопасността на продуктите,
насърчава ангажираността и използва отзивите на клиентите (напр.
използване на социални мрежи, нови технологии, регистрации на
продукти);
• си сътрудничи с публични органи и други заинтересовани лица (напр.
доставчици на продукти) във връзка с безопасността на продуктите.
7. Посочете един или повече източници, където може да се провери
информацията относно Вашата кандидатура (напр. уебсайт, друг източник).
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