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Национален доверителен екофонд  
 

в партньорство  
с Фондация „Екологичен форум плюс“ 

и Национален парк „Рила“ 
 

ОБЯВЯВА 
 

извънредно издание на конкурса за природозащита  
на името на „Мими Праматарова“  

 
на тема: „КЛИМАТЪТ И АЗ“ 

 
 
 
 
 
 
Конкурсът се провежда в рамките на проект Публична Информираност по Изменение 
на Климата с подкрепата на Германско Федерално Министерство на Околната Среда, 
Опазването на Природата, Строителството и Ядрената Безопасност (BMUB) 

 

Наградите ще бъдат обявени по време на заключителното 
събитие на проекта на 15 декември 2015 г. в град Пловдив. 
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Конкурс за заснемане на видео клип 

 
 

Конкурсът има за цел да стимулира творческия интерес на млади хора, изкушени от 
камерата, да представят своето уникално виждане за ЧОВЕШКОТО ЛИЦЕ НА 
КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ.  
 
Съдържанието на видеата може да е свързано, например (но не само) с: 
 
• действия, с които хората се приспособяват към променящите се климатични 
условия; 
• практики, които допринасят за генерирарне на парникови газове;   
• свидетелства за случващите се промени в климата; 
• причинени щети от климатичните промени и влияние върху живота на хората, 
растенията и животните.  
• успешни практики за пестене на енергия и вода или за изхвърляне на по-малко 
отпадъци;  
• действия и насоки за намаляване на климатичния отпечатък и др. 

 
 

Наградите са: 
Една първа награда- Грамота и еднократна стипендия на стойност от 1000 лева; 
Една втора награда- Грамота и еднократна стипендия на стойност от 400 лева; 
Награда на публиката- Грамота и еднократна стипендия от 400 лева. 

 
Жури: 

• Специалисти по проблемите на изменението на климата 
• Специалисти по аудио-визуални технологии 

 
Участници: 

 
Право на участие имат всички студенти от университети на територията на    Република 
България, независимо от формата на обучение и специалността, в която се обучават. 
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За участие се допускат, както материали, изготвени от един автор, така и материали, 
изготвени от екип. Всеки участник може да изпрати само едно произведение, 
съответно да участва само в един екип. 

 
 
 
Изисквания към видео материалите: 
 
- Максимална продължителност - 3 минути 
- Минимална резолюция на заснемане: 1280х720   
- Минимален брой кадри - 30 
- Минимална дължина на всеки кадър – 2 сек. 
- Файлът трябва да бъде предоставен във формат MPEG4, 25 fps, interlaced, 16 bit, 

48 kHz 
  

 
Всеки от участниците гарантира, че е носител на авторските права за видеото, което 
представя, както и че видеото не нарушава лични или други права на трети лица и 
не оклеветява физически и/или юридически лица. 

 
 
 

Критерии за оценка: 
Иновативност при представянето на проблема с промените в климата; 
Информативност на материала; 
Въздействие върху публиката; 
Представяне на устойчиви практики. 
 

В оценяването ще бъдат взети предвид и следните предимства: 
 

• използване на разнообразни планове - общ, среден, близък. 
• илюстрирана емоция в кадъра, интересни детайли 
• логическа последователност на кадрите, т.н. „видео разказ“ 
• наличие на събеседник – синхрон, не по-дълъг от 15 секунди 
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Начин на оценяване: 
 
Награди на журито: 
В периода 1-10.12.2015 г. експертната комисия оценява получените предложения 
чрез точкова система. Голямата награда от 1000 лева се присъжда за видеото, което 
събере най-голям брой точки от оценките на журито. Видеото, което е на второ 
място в класирането получава награда от 400 лева. 

 
 
Награда на публиката: 
Всички видеа ще бъдат качени на сайта на проекта Климатът и Аз 
(www.myclimate.bg )  и на сайта на Националния доверителен екофонд 
(www.ecofund-bg.org ), като в периода 1-10.12.2015 г. ще протече онлайн гласуване 
от страна на публиката. От един IP адрес може да се гласува само веднъж. На автора 
на видеото, което събере най-голям брой гласове, ще бъде присъдена награда в 
размер на 400 лева. 
 
Едно видео може да получи само една награда. В случай на съвпадение в 
решенията на журито и публиката, на автора на видеото ще бъде присъдена 
наградата с по-голяма парична стойност, а другата награда ще бъде присъдена на 
видеото, което следва по точки.  
 
Наградените участници ще имат и възможността да членуват в Клуба на 
лауреатите на наградата за природозащита на името на Мими Праматарова. 
Това им дава право да участват в подготовката и оценяването на следващи 
конкурси, при условие, че не са участници в същите. 
 
Срок: 
Видео материали за конкурса могат да се изпращат от 20.10.2015 до 24:00 ч. на 
30.11.2015 г.  
 
Участниците е необходимо да изпратят в срок архивиран файл със заглавие 
Video и изписано име на участника (напр. VideoIvanPetrov). Архивираният 
файл трябва да съдържа: 
 

• Попълнено заявление за участие. Името на файла следва да съдържа имената 
на участника, като интервалът бъде заместен с долно тире „ _ “. 

http://www.myclimate.bg/
http://www.ecofund-bg.org/
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• Видео файл в съответствие с посочените технически характеристики; 
• Сканирано уверение от съответния университет, че са записани за студенти 

за настоящата учебна година; За членовете на екипа се прилагат същите 
документи. 
 

За подаване на конкурсните предложения следвайте публикуваните инструкции. 
 

 
Пожелаваме на всички участници дни, изпълнени с творчество! 

 


