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Правила за участие в конкурса  

ROCK’N POP THE BORDERS  

1. Общи положения 

Чл. 1.Настоящите правила регламентират условията, реда за участие, процедурата по 

избор и награждаване на победителите в конкурса „ROCK’N POP THE BORDERS”. 

Нататък в текста позоваването на тях става накратко с „Правилата”. 

Чл. 2.Конкурсът „ROCK’N POP THE BORDERS”, наричан за краткост „Конкурса”, е  

събитие, организирано в рамките на проект „ROCK’N POP THE BORDERS” 

(наричан за краткост по-долу „Проекта”), 2007CB16IPO007-2012-3-005, договор за 

субсидия № РД–02–29 – 418/18.12.2013 г. сключен с Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция "Управление на 

териториалното сътрудничество", за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България 

и Бивша Югославска Република Македония в периода 2007 – 2013 г.,   CCI Number 

2007CB16IPO007, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 

и съфинансирана от държавните бюджети на Република България и Бивша 

Югославска Република Македония, приоритетна ос 2 „Подобряване качеството 

на живот”, област на интервениця 2.2.„Оползотворяване на културните 

ресурси”, тип „Меки мерки”. 

Чл. 3.Организатори на Конкурса са Сдружение „Партньори-Дупница”, водещ партньор 

по Проекта и Регионален център за устойчиво развитие – Кратово, Република 

Македония, партньор по проекта наричани нататък в текста „Организаторите”. 

Чл. 4. Основна цел на Конкурса е да се отличат талантливи млади музиканти, на които да 

се даде възможност да представят свои авторски песни пред публика, да бъдат 

оценени според способностите си и да спечелят възможности за професионална 

изява. 

Чл. 5.Правилата определят правата и задълженията на участниците в Конкурса и всички 

заинтересовани от провеждането му лица.  

Чл. 6.Провеждането на Конкурса става по реда и условията на настоящите Правила в 

съответствие с цялата проектна документация, изискванията на финансиращите 

организации и действащото българско и македонско законодателство. 

Чл. 7. Конкурсът се провежда на територията на Република България и Бивша 

Югославска Република Македония. Тези Правила се отнасят за провеждането на 

Конкурса на територията и на двете държави.  

Чл. 8.Правилата се приемат от Организаторите и влизат в сила по отношение на всички 

заинтересовани от провеждането на Конкурса лица, считано от официалното им 

публикуване онлайн на страница: www.rocknpoptheborders.com  

2. Условия за участие 

Чл. 9.Участие в Конкурса може да вземат групи, в които участват лица на възраст между 

13 и 25 навършени (към момента н подаване на заявлението за участие в Конкурса) 

години, граждани на Република България или Бивша Югославска Република 

http://www.rocknpoptheborders.com/


      

 

 

ROCK’N POP THE BORDERS PROJECT  
2007CB16IPO007-2012-3-005 

 

 

  
 
 
 
 
 

This project is co- financed by the European Union through   
 -    IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007 

2 

 

Македония, които изпълняват авторска песен. За автор се счита физическото лице, 

в резултат на чиято творческа дейност е създадена песента или е носител на 

авторските права върху нея по силата на валидно правно основание. 

Чл. 10. Участниците могат да кандидатстват в Конкурса като група. Всяка група излъчва 

свой представител, който за целите на Конкурса е упълномощен да я представлява 

пред Организаторите. Няма ограничения в броя на членовете на група.  

Чл. 11. Всички участници имат право да участват само с една авторска песен.  

Чл. 12. Всички представени за участие песни трябва да бъдат съобразени със следните 

изисквания:  

  Песента трябва да е с продължителност до 5 мин;  

 Песента не трябва да е печелила награда в други конкурси;  

 Песента трябва да е оригинален материал на участващата в Конкурса група;  

 Песента трябва да отговаря на жанра на Конкурса – рок и поп; 

 Песента не трябва да съдържа неприлично, провокативно, дискриминационно 

или по друг начин неподходящо съдържание.  

Чл. 13.Попълвайки регистрационната форма за участие в Конкурса, публикувана на 

http://www.rocknpoptheborders.com/registration/,  участниците се съгласяват да се 

придържат към настоящите Правила, декларират, че са запознати с тях и 

безусловно ги приемат. 

Чл. 14.Съгласието на родителите на участници, ненавършили 18-годишна възраст, за 

участие в Конкурса се предполага до доказване на противното.  

3. Избягване на конфликт на интереси 

Чл. 15.В Конкурса не могат да участват лица, които са наети от Организаторите на 

трудов, граждански или договор за управление, респ. са свързани с дейността им 

по начин, който би породил съмнение в безпристрастното оценяване при 

евентуално тяхно участие в Конкурса.  

Чл. 16.В Конкурса нямат право да участват съпрузите или лицата, които се намират във 

фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до 

четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен 

включително на членовете на екипа на проекта, Организаторите или на журито, 

както и физически и юридически лица, с които се намират в икономически или 

политически зависимости, пораждащи основателни съмнения в тяхната 

безпристрастност и обективност.  

4. Защита на авторското и сродните му права 

Чл. 17.С регистрирането си всяка група, чрез своя представител потвърждава, декларира 

и гарантира, че представената от него песен е авторска и не нарушава авторските 

права на други лица по смисъла на Закона за авторското право и сродните му 

права на Република България и Закона за авторско право и сродните права на 

Република Македония, международната нормативна уредба в областта на 

авторските права, интелектуалната собственост и сродните им права, както и че 

http://www.rocknpoptheborders.com/registration/
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трети лица нямат каквито и да права или претенции във връзка с представената 

авторска песен.   

Чл. 18.Организаторите не проверяват авторството на песните и приемат акта на 

регистрирането на група като декларация за авторство. За носител на авторските 

права върху песента се счита лицето, чието име е посочено при заявяване на 

участие в Конкурса. 

Чл. 19.Заявявайки желанието си да участват в Конкурса, участниците се съгласяват 

техните авторски песни да се използват безвъзмездно от Организаторите за целите 

на същия, респ. за целите на Проекта без каквито и да било ограничения.  

Чл. 20.Със заявлението си за участие в Конкурса участниците се съгласяват, че  

Организаторите могат да използват безвъзмездно и без ограничения и техните 

права, които произтичат или могат да възникнат от авторската песен или нейната 

интерпретация през време на реализацията на Проекта. 

Чл. 21.Дисквалифициране на участник в Конкурса заради нарушаване на авторско и 

сродни права е възможно по общо решение на Организаторите в случай на влязла 

в сила присъда, респ. акт на друг компетентен орган. 

5. Публичност и изяви на участващите в Конкурса 

Чл. 22. След заявяване на участие в Конкурса, всички публични изяви на участниците се 

съгласуват с Организаторите. 

6. Защита на личните данни 

Чл. 23.Организаторите обработват предоставените лични данни на участниците в 

съответствие със Закона за защита на личните данни на Република България и 

Закона за защита на личните данни на Република Македония. 

Чл. 24.Предоставените лични данни на участниците се използват от Организаторите само 

за целите на Конкурса, респ. на Проекта. Личните данни ще послужат и за 

идентифициране на победителите в Конкурса и съответното им награждаване. 

Чл. 25.Регистрирайки се за участие в Конкурса, всеки участник декларира, че дава 

доброволно съгласие за обработване на личните си данни.  

7. Етапи на конкурса и срокове 

Чл. 26.Конкурсът преминава през няколко етапа, както следва:  

 Регистрация на участниците: от  00.00 ч. на 12.05.2014 г. до 24.00 ч. на 

12.06.2014 г.; 

 Обработване на заявленията за участие в Конкурса и публикуване на 

платформата на Конкурса: от 13.06.2014 г. до 15.06.2014 г., включително; 

 Онлайн гласуване на публиката и класиране на първите 10 песни  в 

периода от 00.00 ч. на 16.06.2014 г. до 24.00 ч.16.07.2014 г.;  

 Публикуване на резултатите от онлайн вота на публиката: до 24.00 ч. на 

17.07.2014 г.; 
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 Оповестяване на резултатите от оценката на журито за публикуваните 

песни: до 24.00 ч. на 20.07.2014 г.; 

 Оповестяване на крайно класиране от онлайн гласуването: 24.00 ч. на 

21.07.2014 г.; 

 Концерт на участниците, чиито 10 песни са класирани при онлайн 

гласуването:  на 09.08.2014 г.; 

 Брифинг на Журито за анонсиране на победителите в Конкурса на: 

09.08.2014 г. 

8. Заявяване на участие в Конкурса 

Чл. 27. Заявяването на участие в Конкурса може да стане: чрез попълване на он-лайн 

регистрационна форма.  

Чл. 28. Онлайн регистрацията на участниците в Конкурса се извършва на адрес: 

http://www.rocknpoptheborders.com/registration/ като се прави само една 

регистрация, независимо от броя на членовете на групата. 

Чл. 29. Информацията, която е необходима на Организаторите, за да приемат че е налице 

валидна регистрация е детайлно описана в регистрационната форма, като 

включва задължителни и допълнителни полета. Осигурена е техническа 

възможност за въвеждане на допълнителни полета, така че участниците да 

споделят цялата информация за себе си, която считат за нужно.  

Чл. 30. Дизайнът на регистрационната форма е направен така, че не позволява участник, 

който не е попълнил задължителните полета с информация да бъде включен в 

базата данни и да участва в Конкурса. Непопълването на задължителните полета 

с информация в регистрационната форма се приема за отказ и/или нежелание за 

участие. Регистрационната форма генерира автоматична информация към 

участника, че не е въвел цялата изискуема информация и го приканва да направи 

това. Ако участникът не го направи, приема се, че няма заявено желание за 

участие.  
Чл. 31. Всеки може да потърси съдействие от Организаторите за попълване на 

регистрационната форма при технически проблеми възникнали в процеса на 

индивидуалното нанасяне на данните,  като се свърже с тях  на ел. поща: 

partners.dupnitsa.ngo@gmail.com или  regionalencentar@gmail.com не по-късно от 

24.00 часа на 11.06.2014 г. 
Чл. 32. Получените регистрационни форми и материали за участие в Конкурса се 

обработват от Организаторите и авторските песни се публикуват онлайн на адрес: 

http://www.rocknpoptheborders.com/category/competitors, където се представят за 

он-лайн гласуването на публиката. 
 

9. Онлайн гласуване 

Чл. 33. Онлайн гласуването се осъществява в интернет на ел. адрес: 
http://www.rocknpoptheborders.com/category/competitors където всяка песен е 

представена в отделна публикация.  

Чл. 34. При гласуването онлайн може да се гласува само веднъж от един IP адрес. 

http://www.rocknpoptheborders.com/registration/
mailto:partners.dupnitsa.ngo@gmail.com
mailto:regionalencentar@gmail.com
http://www.rocknpoptheborders.com/category/competitors
http://www.rocknpoptheborders.com/category/competitors
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Чл. 35. Краят на онлайн гласуването се удостовярява от Организаторите по съответен 

технически начин, който гарантира безспорно и обективно отразяване на 

потребителските гласове. 
 

 

10. Класиране от онлайн гласуването 

 
Чл. 37. Класирането на песните, участващи в Конкурса става според гласовете на 

публиката, които са получили.  

Чл. 38. Журито на Конкурса има право на оценка в процеса на онлайн гласуването. То   

прави своя класация на песните, ползвайки критериите уточнени в Раздел 11.  

Чл. 39. Първите 10 песни, избрани от публиката и журито получават от 10 до 1 точка 

според мястото, което заемат в съответната класация в низходящ ред.  

Чл.40. Крайното класиране на 10-те най-добри песни в онлайн гласуването се определя 

от средноаритметичната стойност на точките получени в класациите на журито 

и публиката. 

Чл.41. Класираните от 1 до 10 място в онлайн конкурса песни се допускат до финалния 

кръг на конкурса – Концерт „Награда за млади автори на рок и поп музика 

Rock’n Pop the Borders”. 

11. Жури на Конкурса 

Чл. 42.С цел гарантиране на професионалното оценяване на участващите в Конкурса 

авторски песни, компетентно жури участва в процеса на онлайн селекцията и 

извършва финалната оценка на допуснатите до Концерта „Награда за млади 

автори на рок и поп музика Rock’n Pop the Borders” творби. 

Чл. 43.Журито се състои от четирима професионалисти, избрани от Организаторите, 

съответно двама от българска и двама от македонска страна. 

Чл. 44.Журито избира от състава си свой председател. Всеки член на Журито има право 

на един глас, а председателят – на два. 

Чл. 45.Журито създава и анонсира собствени критерии за подбор на песни, както следва:  

 Музика – 30 точки; 

 Текст – 20 точки; 

 Аранжимент – 20 точки; 

 Изпълнение – 20 точки; 

 Визия (артистичност и сценично присъствие) – 10 точки. 

Чл. 46. Критериите на Журито са публикувани в секция 

http://www.rocknpoptheborders.com/adjudicators/. 

Чл. 47.Официалното обявяване на победителите става на брифинг/пресконференция след 

Концерта. 
 

 

http://www.rocknpoptheborders.com/adjudicators/
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11. Награди  

Чл. 48. В Конкурса се присъждат три награди, както следва: 

I-ва награда – професионален запис на видеоклип 

II-ра награда – професионален запис на сингъл 

III-та награда – грамота и непарична награда 

 

Чл. 49. Наградите от Конкурса са присъдени с оглед личността на участниците и 

изпълняваните от тях песни и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица. 
Чл. 50.Имената на наградените участници ще бъдат публикувани онлайн на адрес: 

http://www.rocknpoptheborders.com/category/еvents/  

 

12. Заключителни разпоредби 

Чл. 51.Организаторите си запазват правото да отменят, отлагат или променят условията 

за провеждане на Конкурса.  

Чл. 52. Всички спорни въпроси, които не са уредени в тези Правила подлежат на 

конкретно съвместно обсъждане и решение от страна на Организаторите. 

Чл. 53. Правилата имат действие за целия срок на проекта и след приключването му. 

 

Приложение № 1 Заявление за участие: Виж на 

http://www.rocknpoptheborders.com/registration/ -  с опция за избиране на езикова версия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rocknpoptheborders.com/category/еvents/
http://www.rocknpoptheborders.com/registration/
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Приложение № 2 Правила на общуване он-лайн /Нет етикет 

 

Правила на общуване он-лайн 

По-долу са изложени някои правила и норми, които трябва да имате предвид, когато 

публикувате мнението си за участниците в Конкурса: 
 

Бъдете любезни и не обиждайте. В Интернет протягате ръка към една многообразна 

общност и е добре да запомните, че неща, които на вас не ви изглеждат обидни, може да 

са обидни за други. 

 

Бъдете честни. Пишете каквото действително мислите – въпреки че Интернет изглежда 

безличен, трябва да носите отговорност за коментарите си.  

 

Бъдете великодушни.  Лесно е да се греши и ако някой го направи, простете му и му 

покажете любезно къде е сбъркал, за предпочитане чрез личен имейл, вместо публично. 

 

Изразявайте се ясно и логично. В Интернет хората ще ви опознаят чрез писмения ви език. 

 

Бъдете толерантни. Избягвайте цинични, обидни изрази, изразяване на 

дискриминационно отношение, всякакви прояви на нетолерантност, основани на расов, 

полов или друг признак. Всички коментари и мнения, които съдържат намек за такова 

отношение ще бъдат автоматично изтривани от администраторите на сайта. Такива 

гласове няма да бъдат взети предвид при формиране на крайното класиране. 

 

 


