
Долуподписаните носители на авторски и сродни права върху песента (респектив-
но звукозаписа), озаглавена ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
в изпълнение на ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,
участваща в 47-ия Конкурс за нова поп и рок музика “Златна пролет” 2016, декла-
рираме, че: 
 Песента (респективно звукозаписа), с която участваме в Конкурса, не е публи-

кувана (излъчвана, издавана, разпространявана в Интернет и/или изпълнявана на 
концерти или др� публични събития) до този момент, както и няма да бъде до 
финала на Конкурса; 
 Ние сме носители на изключителните авторски, изпълнителски и продуцентски 

права и с участието си в Конкурса “Златна пролет” не нарушаваме авторски и срод-
ни на тях права на трети лица; 
 Аko песента бъде номинирана за финала на Конкурса, приемаме условието да 

участваме в репетицията и концерта за връчването на наградите на “Златна 
пролет 2016”; 
 Даваме съгласието си национална телевизия да  заснеме участието ни в гала-кон-

церта на Конкурса и така създадения аудио-визуален запис или части от него да 
бъде използван по всички допустими от закона начини, включително, но не само за 
излъчване по безжичен път; 
 Даваме съгласието си на Българското национално радио да използва звукозаписа, 

съдържащ упоменатото по-горе произведение, респективно изпълнение, по допус-
тимите от закона начини и по-специално: 

- излъчване по безжичен път в програмите на БНР, предаване и препредаване 
по кабел;

- публикуване в сайта на БНР за некомерсиално ползване с информационна и/
или промоционална цел; 

- предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица 
до звукозаписа или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде 
осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях; 

- възпроизвеждане върху звуконосители и тяхното безвъзмездно или комерсиал-
но разпространение; 

- внос и износ на екземпляри от звуконосителите�

Забележка:
1� Галаконцертът за връчването на наградите на 47-ия Конкурс за нова поп и рок музика “Златна про-
лет 2016” ще се състои на 12 април 2016 г� в Първо студио на БНР� Всички песни ще се изпълняват на 
“плейбек”;
2� Таблицата с имената на автори, изпълнители и продуценти е неразделна част от настоящата 
декларация� Всеки от правоносителите  удостоверява декларираното си съгласие чрез  личен подпис 
и попълване на ЕГН� При участието на групи се попълват данните и се полагат подписите на всички 
членове на групата�
* Задължително е попълването на всички полета в декларацията. При некоректно попълнена 
декларация или подаден непълен комплект документи песента няма да бъде допусната до про-
слушване. 
* Корекция в документите се допуска до 15.00 часа на 26 февруари 2016 г.
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