
1. Какви са изискванията към презентацията  „Представяне на отбора и 

мотивите за участие в олимпиадата“? 

Презентация до 5 слайда. Представяне на отбора, какво е мотивирало 

участниците да се включат в олимпиадата. Какво са очаквали и какво ги е 

изненадало… 

Двете презентации, подготвени от отбора, се представят последователно и се 

оценяват заедно. 

2. Какви са изискванията към презентацията „Идейния проект за изготвяне 

на видеоклип по изпратената тема“  

Презентация до 10 слайда. Представяне на идеята за видеоклипа. Как ще бъде 

заснеман клипа. При своята работа участниците трябва да спазват условията, 

описани в т. 3. Няма ограничения по отношение на софтуера, който може да 

бъде използван. 

За представяне на двете презентации всеки отбор ще разполага общо с до 20 

минути. В това време се включва и отговорите на до два въпроса от публиката 

или журито. 

Презентациите трябва да имат текст, тъй като част от окончателната оценката 

ще бъде на основата на онлайн публикуваните презентации.  

Готовите презентации ще се изпращат на адрес competition@nsi.bg.  

3. Тема на видеото: Околната среда и статистиката 

 

Околната среда е основна тема във всички държави, а сътрудничеството между 

тях е от решаващо значение. Пример за подобно сътрудничество е 26-ата 

конференция на ООН по изменението на климата, която се проведе в Глазгоу в 

края на миналата година. В резултат от тази среща ЕС създаде обща стратегия за 

опазване на околната среда - Европейската зелена сделка. Фактологичните 

обстоятелства и статистиката имат важна роля при провеждането на дискусии и 

изготвянето на стратегии и планове. 

 

Какво казва официалната статистика за околната среда във Вашата 

държава? 

 

Целта на задачата е да изнесете кратка презентация във Вашето училище или 

пред местната общност. Темата е околната среда в страната/региона, където 

живеете. Създайте видео, в което да представите своите открития. Във видеото 

разкажете за Вашата страна/регион и ако е възможно, направете сравнение с 

други държави/региони в Европа.  
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Някои идеи и гледни точки по темата 

 

Области на интерес могат да бъдат: емисии, екосистеми (горски стопанства, 

пасища или земеделски земи), използването на възобновяема енергия, изкопаеми 

горива, управление на отпадъците и рециклиране, използването на електрически 

превозни средства, както и всякакви проучвания за отношението на Вашите 

съграждани към изменението на климата и неговото въздействие върху живота 

им.  

Имате възможност не само да проучите какво показват официалните 

статистически данни за околната среда, но и да анализирате значението на 

официалната статистика при изготвянето на стратегии за бъдещето на Вашата 

страна/регион.  

Помислете за нещата, които искате да знаете за околната среда, но не сте успели 

да откриете чрез официалната статистика. 

Официалната статистика включва и статистически данни от Европейската 

агенция за околна среда.  

 

Източници за подготовка на видеото 

 

За да подготвят своите видеоклипове, отборите трябва да използват официални 

източници на данни от европейски или национални публични органи на 

държавите от ЕС/ЕАСТ
1
. По-долу е поместен списък с препратки. Възможно е 

да се включат и други източници, ако са свързани с темата и са европейски или 

национални и официални (напр. министерства, национални статистически 

институти, официални агенции и други). Официалните международни 

източници (като Организацията на обединените нации и др.) също могат да 

бъдат използвани, като отборите се придържат към инструкциите, дадени в 

описанието на темата. 

 

 Евростат - https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home 

 Европейска агенция по околна среда - https://www.eea.europa.eu/ 

 НСИ - https://nsi.bg/bg  

 Министерство на околната среда и водите и структури от системата на 

Министерството - https://www.moew.government.bg/  

 Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - 

http://www.eea.government.bg/ 

 

 

                                                 
1 Държави от ЕС и ЕАСТ: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, 

Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, 

Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, 

Испания, Швеция и Швейцария. 
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