
МЕДИЕН КОНКУРС “НАШЕТО ОБЩО ЧЕРНО МОРЕ 2013”  

 

ЕДИНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ  

ТЕМАТИЧЕН ПРИОРИТЕТ: 

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ЧЕРНО МОРЕ И 

ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 

 
Организатори 

Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с 

медийни и НПО партньори 

 
Единадесетото издание на конкурса запазва традицията да отличава 

журналисти, репортери и електронни издания, които задълбочено и ангажирано 

отразяват темата за опазването на Черно море от замърсяване и прилагането на 

националната и европейска политика в областта на опазването на околната 

среда. Поощрява се и отразяването на регионални дейности, насочени към 

подобряване на екологичното състояние на морето и съхраняването на морските 

и крайбрежни ресурси.  

Конкурсът утвърждава Международния ден на Черно море 31 октомври като дата 

от екологичния календар за активизиране на общественото участие в решаването 

на проблеми, свързани с околната среда и устойчивото развитие на Черно море и 

региона.  Номинациите на конкурса се обявяват във връзка с отбелязването на 

този празник. 

Тематичният приоритет за номинациите през 2013 г. е устойчивото използване 

на природните ресурси на Черно море и черноморското крайбрежие.  

Конкурсът “Нашето общо Черно море” има за задача да повиши екологичната 

осведоменост и ангажираност на журналисти, репортери и други автори, както и 

на широката общественост.  

В конкурса ще бъдат отличени медийни творци във всички или някои от трите 

категории: електронни медии, печатни медии и фотография. В условията на 

все по-широко навлизане на електронните издания като вариант на печатните 
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издания, е възможно по-широко тълкуване на категориите. В категорията на 

електронните медии ще бъдат включени и различни форми на електронни 

издания и интернет комуникация. 

Цели на конкурса 

- да повиши информираността по проблемите на Черно море, околната среда, 

международното управление на водите и интегрираното управление на 

крайбрежието на журналистите и фоторепортерите от медиите по Черноморието, 

както и на всички журналисти и независими експерти от медиите и електронните 

и интернет издания и форми на комуникация, работещи по проблемите на 

околната среда и устойчивото развитие; 

- да повиши информираността на населението от Черноморския регион и 

страната по въпросите на околната среда, устойчивото развитие и проблемите на 

Черно море и да утвърди датата 31 октомври като Международен ден на Черно 

море; 

- да насочва вниманието на обществеността към методите и формите на достъп 

до информация, общественото участие във вземането на решения по екологични 

въпроси и достъп до правосъдие по екологични въпроси. 

Приоритети на конкурса за 2013 г. 

- устойчиво използване на природните ресурси на Черно море и черноморското 

крайбрежие 

- опазването на биологичното разнообрание на Черно море и черноморското 

крайбрежие 

- гражданска активност и ангажираност с опазването на Черно море и 

черноморското крайбрежие; 

- изграждане на националната мрежа Натура 2000; 

- Черноморският регион и Европейският съюз – сътрудничество за решаването на 

регионални проблеми; 

- морската среда и промените в климата; 

- Рамкова директива за морска стратегия на ЕС и процесът на въвеждането на 

изискванията й в България 
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- Обща политика по рибарство на ЕС 

- Регионални дейности, програми и проекти, свързани с Черно море 

- Отразяване на морето и природата в медиите. 

 

Кой може да участва в конкурса 

В конкурса могат да вземат участие журналисти и фоторепортери от всички 

български медии, интернет и електронни издания. Няма ограничения на 

жанровете за участие в конкурса. В конкурса могат да участват още сътрудници, 

нещатни журналисти, независими експерти, фоторепортери и фотографи и 

др., чиито авторски материали са били публикувани или излъчени от медиите или 

интернет изданията. 

В конкурса могат да бъдат представени за участие материали, публикувани или 

излъчени от 1 ноември 2012 г. до 28 октомври 2013 г., крайната дата за 

представяне на материали. Участниците могат да представят лично свои 

материали за участие в конкурса. Материали за участие в конкурса от името на 

автора могат да представят управители и/или главни редактори на медиите, 

публикували или излъчили материала. Материали за участие в конкурса на даден 

автор могат да представят и обществени организации и експерти, които следят 

и/или документират отразяването на темите, включени в конкурса.  

Организаторите приканват всички ръководители на медии и екологични 

организации да използват възможностите на конкурса за популяризиране на 

Международния ден на Черно море. 

Как се кандидатства за конкурса 

За участие в конкурса е необходимо да бъде представено копие или запис на 

публикуван или излъчен материал с ясна индикация за името на автора, медията, 

публикувала или излъчила материала и датата на публикуването или 

излъчването. Приемат се и повече на брой материали, особено ако са свързани в 

тематична поредица. 

Материалите могат да бъдат предоставени лично, на електронния адрес или по 

пощата на адрес:  

Черноморска мрежа на неправителствените организации, Варна 9000, п. к. 91.  
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Материали, изпратени по пощата, трябва да бъдат получени най-късно до 28 

октомври 2013 г. 

Оценка на материалите 

Журито на конкурса включва медийни специалисти, представители на екологични 

неправителствени организации, работещи по проблемите на Черно море, и 

експерти. Материалите се оценяват по компетентност при отразяване на 

тематиката, умение за използване на изразните средства и гражданска позиция 

на автора.  

Приканваме всички журналисти, фоторепортери и сътрудници на медиите към 

активно отразяване на черноморската и екологичната тематика и поощряване 

на творческите изяви по теми, свързани с околната среда и устойчивото 

развитие. 

 

За допълнителна информация и материали по тематиката на конкурса 

желаещите могат да се осведомят на телефони 052 61 58 56 или 052 60 

20 47 или на електронна поща <bsnn@bsnn.org>. 

 


