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1) Въведение 

Конкурсът за изработване на видео филм в рамките наевропейския проект  MARLISCO 

има за цел да насърчи и предостави възможност на младежи, да станат съпричастни с 

проблема свързан с морските отпадъци в европейските морета и да споделят своите 

виждания с по-широката европейска общественост. Приканват се младежи да разработят 

кратко видео, в което да изразят своите виждания за проблема и да се превърнат в 

посланици на промяната в обществото – и не само, тъй като те представляват следващото 

поколение на потребители и мениджъри, те често са източник на вдъхновение и влияние 

в семейството и общността. Това предизвикателство може да бъде поведено от училища, 

младежки асоциации или клубове. То насърчава критичното мислене и активното 

гражданство, по отношение на сложен проблем, който засяга и е отговорност на всеки 

един от нас. 

Този конкурс за изработване на кратък видео филм е интегриран в Европейския FP-7 

проект „MARLISCO – Морските отпадъци в моретата на Европа: социална 

информираност и съвместна отговорност“ - и ще бъде стартиран едновременно в 14 

европейски крайбрежни страни: Италия, Холандия, Обединеното кралство, Франция, 

Словения, Ирландия, Румъния, Германия, Кипър, България, Испания, Португалия, 

Турция и Дания.  

Този документ определя правилата и условията на MARLISCO конкурса за изработване на 

кратък видео филм за България. 

Общите правила и условия са еднакви за всяка участваща страна, но аспекти като целеви 

възрасти, жури и награди се определят на национално ниво. Участниците трябва да се 

консултират и да обмислят Правилата и Условията, приложими за страната им. Моля, 

имайте предвид, че конкуренцията се осъществява само на национално ниво, 

следователно участниците ще се конкурират с други участници от една и съща страна. 

MARLISCO си запазва правото, по свое усмотрение да  променя Правилата и Условията 

на видео конкурса. 

2) Участници 

В България, видео конкурсът MARLISCO е отворен за младежи на възраст от 12 до 18 

години, които могат да разработят и представят своите видеоклипове като екип в рамките 

на младежка асоциация, клуб или клас, за предпочитане ръководени от 

учител/възпитател. Видео филмът трябва да бъде винаги подкрепен и представен 

чрез законен български субект (например училище). Няма ограничение за броя на 

видеоклиповете, представени от един и същи екип. 



                                                                  
 

3) Сътрудничество с училища от други държави-членки на ЕС 

Ако дадено училище има своя собствена програма за международно сътрудничество 

(напр. Европейската платформа, E-Twinning), е възможно да се изготвя и представя видео 

в сътрудничество с екип / клас от друга държава. Въпреки това, видео филмът трябва да се 

представи като българска разработка и българските участници ще могат да кандидатстват 

за наградата. 

4) Теми за видео-клипове 

Екипът има пълна свобода да решава темата и обхвата на видео филмът, при условие, че 

се отнася до една или комбинация от темите, изброени по-долу: 

- Защо морските отпадъци са проблем? 

- От каде идват морските отпадъци? 

- Какво може да се направи, за да се намалят морските отпадъци? 

- Какво сме направили за справяне с проблема в нашето училище или общност? 

- Иновативни идеи / решения за това как да се справим с проблема. 

5) Срокове 

Видео конкурсът ще бъде открит на 30 септември 2013, като участието и включването в 

конкурса е възможно до 14 февруари 2014, 23:59 (местно време).  

Наградените видеоклипове ще бъдат обявени на 31 март 2014 г. и ще бъдат представени 

на уебсайта на проекта MARLISCO: www.marlisco.eu 

Моля, проверете раздела за БЪЛГАРИЯ в страницата на проекта MARLISCO за 

актуализация на датите и за обявяването на наградите и церемонията по награждаване. 

 

 

 

 

Официален калентар 

Краен срок за подаване на клиповете – 14 Февруари 2014, 23:59 (местно 

време) 

Избор на жури/онлайн клипове за публичен вот – 18 февр. до 14 март 

2014 

Обявяване на победителите – 31 март 2014 

 

http://www.marlisco.eu/


                                                                  
 

6)  

7) Условия за стила, продължителността и формата на клипа 

Стил: Този конкурс е отворен за кратки видеоклипове по всички производствени 

техники, включително анимации, документалени, експериментални или хибридни. 

Език: Клипът трябва да е на български език със субтитри на английски език.  

Продължителност: Максимална продължителност на видеоклипа, включително 

заглавията и надписите е 2 минути. Видеоклипове, които надхвърлят това времетраене, 

няма да бъдат допускани. 

Формат: Допустими формати: WebM, MPEG4, 3 GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV, и 

FLV.  

Резолюция: Всички клипове трябва да са заснети по Европейските телевизионни 

стандарти: 25/50 кадъра в секунда (НЕ 30/60/29.97 кадъра в секунда). 

- В SD: DV PAL 720 x 576 / анаморфен 16/9 / 50i or 25p / 48 KHz 

- В HD: 1280 x 720 25p или 50p ИЛИ 1920 x 1080 25p или 50i 

За подготовката и качването на видеото в YouTube ние препоръчваме следните насоки: 

http://vimeo.com/help/compression  

Заглавие и име на файла: Видеото трябва да имат оригиналено, изразителено заглавие. 

Видео файла трябва да бъде записан по същия начин, последвано от "BG" (буквите на 

страната, където той е бил подготвен). Например ако участникът реши заглавието на 

видеото да е "пътуването на пластмасовата бутилка", името на файла трябва да бъде: 

пътуването_на_пластмасовата_бутилка _BG.mov 

Други елементи: Видео клипове, които съдържат неподходящ език или изображения, 

обиден или нежелан материал ще бъдат изключени. Видеото не трябва да включва логото 

на MARLISCO или Европейската комисия.  

8) Необходими документи и представяне на клипове 

Подаването на всеки клип трябва да бъдат придружено от следните документи: 

- Формуляр за кандидатстване (формуляр А) - подадени по електронен 

път, съдържащ информация за участника, подробности за видеото и линк към 

видеото (качен в Youtube); 

http://vimeo.com/help/compression


                                                                  
 

- Кратък “Making of… (формуляр B)” (обосновката зад камерата, 

характеризиране на участващите хора, , описание на развитието на проекта, 

включително процеса на проучване на темата и т.н., придружени с добро 

качество на снимките, илюстриращи процеса) - максимум 4 A4; 

- Изказване на отговорност (формуляр С) подписан и сканиран, където 

участникът декларира, че няма използвани неправомерно материали с авторски 

права, в случай, че видеото включва изображения на малолетни и 

непълнолетни лица, необходимо е съгласие от родителите им; дават се права за 

ползване / редактиране на видео от MARLISCO; 

- Текста на клипа (ако има такъв) в  Word документ. 

 

Формуляри A-C са достъпни на  www.marlisco.eu, по време на целия период на приемане 

на клипове. 

За всеки клип, кандидатстването става по следния начин: 

1. Участникът качва оригиналния формат на клипа в Youtube;  

2. Участникът попълва онлайн формуляра за кандидатстване (формуляр А), като 

включва линк на качения клип. 

3. Участникът изпраща клипа (оригиналния формат / резолюция) + форма B 

(приготвяне на ...) + форма C (Изявление за отговорност) + Script на видео (ако е 

приложимо) на Националната точка за контакт (електронна поща в края на този 

документ), чрез YouSendIt или Dropbox, в рамките на 24 часа след подаване на 

онлайн формуляра за кандидатстване. 

9) Условия за допустимост на клиповете 

Видеото трябва да отговаряна всички по-горе заявени условия, включително 

целесъобразност на темата, формат, максимална продължителност и подаване на всички 

материали в обявените срокове. 

Видеото не трябва да съдържа нецензурни, обидни, неподходящи или нежелателни 

материали и не трябва да нарушава правата за защита на личните данни, авторски права, 

търговски марки или други права на интелектуална собственост на всяко лице или 

организация. 

Участникът не трябва да използва материали или елементи във видеото, които са 

подчинени на правата на трета страна (напр. откъси от други филми, изображения, аудио, 

музика), освен ако не е получил разрешение преди представяне на видеото.  

 

http://www.marlisco.eu/


                                                                  
 

Ако видеото включва снимки на малолетни, участникът трябва да е получил съгласие от 

родителите или настойниците им. Участникът трябва да декларира в изявлението за 

отговорност, че нито едно от условията не е нарушено и всички права са били получени. 

Само видеоклипове, придружени от всички необходими документи, включително 

подписана декларация за отговорност, правилно и изцяло попълнени, ще се считат за 

допустими. 

MARLISCO си запазва правото по всяко време на състезанието да премахва или 

дисквалифицира всеки видеоклип, който не отговаря на изискванията и условията, 

посочени в този документ. 

С участието си в конкурса, участниците се съгласяват, че MARLISCO консорциум или 

никой от отделните бенефициенти по проекта не носи отговорност за всякакви искове, 

разходи, отговорности, щети, разходи и загуби, произтичащи от употреба (I) на клиповете 

от MARLISCO; (II) на участника от участието му в конкурса. 

10)  Собственост на видеоклипове 

С изпращането на видео, участниците дават право на MARLISCO консорциума да копира, 

разпространява, променя, показва публично или използва по друг начин, и упълномощава 

други лица да използват видеото за всяка образователна цел в целия свят и във всички 

медии. 

11) Избор на предоставените видеоклипове 

За България, 3-те най-добри клипове ще бъдат избрани, т.е. 1-во, 2-ро и 3-то място. 

1-вото наградено видео ще бъде част от финалния филм, който ще се компилира от 

всички най-добри клипове от 14-те страни-участнички. 

Видеоклиповете ще бъдат оценявани по следните критерии: 

- Целесъобразност на темата (а); 

- Качество на научните изследвания, които видеото отразява; 

- Значение и потенциално въздействие на посланието; 

- Качество на продукцията; 

- Креативност и оригиналност на видеото. 



                                                                  
 

 

Панелът от елементи за журито ще се използва за всяка от участващите страни и журито 

по свое усмотрение, ще избере победителите за тази страна. След крайния срок за 

подаване, финалните видеоклипове ще бъдат на разположение в Youtube, за да се получи 

обратна връзка, което ще се счита като допълнителен елемент на подбор от 

националното жури. 

Конкурсът ще се проведе на национално ниво, в рамките на всяка от участващите страни. 

12) Награди 

Представители на наградените участници ще бъдат поканени да присъстват в издание 

2014 на церемония на ЕС за морски дни в (Бремен, Германия), където ще бъде премиерата 

на крайния компилиран филм, обединяващ всички 14 най-добри видеоклипа на страните 

участнички. Пътните и дневните разходи ще бъдат покрити от бюджета на проекта 

MARLISCO. 

13) Контакти за повече информация 

Националния партньор, отговорен за прилагане на конкурса в България:   

Асоциация на Българските Черноморски Общини 

гр. Варна, ул. Преслав 4 

е-мейл: office@ubbsla.org 

Лице за контакт: г-жа Полина Антонова 

 

 

 

mailto:office@ubbsla.org

