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РЕГЛАМЕНТ 
ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТНИК В  

КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА ПЕСЕН НА ЕВРОВИЗИЯ 2016 
„ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ СА СУПЕР” 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1.(1) Този регламент урежда правилата за участие в селекцията и избора на 

детето - изпълнител, който ще представи България на конкурса „Детска песен на 
Евровизия” 2016 г.  

(2) Организацията за провеждането на конкурса за избор на български участник в 
международния конкурс „Детска песен на Евровизия” 2016 г. се осъществява от 
Българската национална телевизия (БНТ). 

(3) Правилата са публични и гарантират прозрачност при избора на участник. 
 
Чл.2.(1) Всички участници в конкурса са длъжни да спазват настоящите правила и 

правилата на международния конкурс, наричани по-долу правилата. 
(2) Лицата по ал.1 участват на свободна воля и изпълняват добросъвестно 

задълженията си, като участвайки гарантират, че действията им се основават на личен 
свободен избор, запознати са с правилата и условията за участие и не действат под натиск 
или в условията на непреодолим конфликт на интереси. 

(3) Всеки участник, който с действията или бездействията си е нарушил правилата 
за провеждане на конкурса може да бъде отстранен от участие. 

(4) Участниците посочват актуални адреси и телефони за контакт. Участниците се 
считат за надлежно и своевременно информирани за изпратеното или съобщеното на 
посочените телефони и адреси, независимо от това кое е лицето, което приема или 
получава информацията или съобщението. 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

Чл. 3 На кастинга за избор на представител на България на конкурса „Детска песен 
на Евровизия” 2016 могат да се явят самостоятелни изпълнители, дуети или формации в 
състав до 6 души изпълнители на сцена. 

Чл.4 Всички изпълнители трябва да бъдат на възраст от 9 до 14 години в деня на 
конкурса в Малта – 20.11.2016 г. /неделя/. 

 
Чл.5.(1) Документите, необходими за участие в селекцията, са както следва:  
- Заявка за участие по образец, подготвен от БНТ и публикуван на официалния сайт 

на БНТ, която включва имената на детето/децата – изпълнители, заглавията на песните, 
които предоставя за селекция, телефон и е-mail за контакт.  

- Запис (на CD, DVD или аудио файл изпратен на e-mail) във формат wave или mp3 
на две песни с инструментален съпровод – една българска песен, изпълнена на български 
език и една песен по избор, без добавени студийни ефекти във вокала, и отделните 
инструментали („синбек”) на всяка една от песните; 

- Снимка в цял ръст и снимка в близък план на участника/участниците; 
- Кратка автобиография на участниците – индивидуално и като ансамбъл (в случай 

на дует, група и др.); 
- Копие от удостоверение за раждане на всеки изпълнител; 
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- Декларация от родителите за съгласие за участие в конкурса и заснемането му – 
по образец, подготвен от БНТ и публикувана на официалния сайт на БНТ. 

(2) Документите и аудио записите се подават в Деловодството на БНТ на адрес: 
гр.София 1504, ул. Сан Стефано №29, за „Детска Евровизия”, или чрез e-mail на адрес 
junioreurovisionbg2016@gmail.com /за аудио файлове и сканирани документи/, с 
потвърждение на електронното подаване от страна на БНТ. 

Краен срок за подаване на пълния комплект документи и аудио материали - 10 
май 2016 г. включително, до 16 часа. 
 

Чл. 6 (1) Одобрените за участие деца-изпълнители се задължават да изпълнят 
своите песни във всички етапи на състезанието, като не могат да коментират или оценяват 
останалите участниците или правилата на конкурса. 

(2) Текстовете и сценичното поведение на изпълнителите, изпълняващи песента, не 
трябва да уронват по никакъв начин престижа на конкурса, както и на телевизията, която 
го организира. Ругателен, дискриминационен или друг неприемлив език или поведение са 
недопустими.  

(3) Не се допускат песни или изпълнение, които пряко или косвено противоречат на 
добрите нрави, особено ако съдържат, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие, 
подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, 
което нарушава обществения ред или общоприетите морални норми или подбуждат към 
ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак или внушаващи 
национална, политическа, етническа, религиозна, полова и расова нетърпимост или са 
насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата или 
разпространяват търговски съобщения или съобщения. 

ЕТАПИ НА СЕЛЕКЦИЯ 

Чл.7 Изпълнителят/изпълнителите, който ще представи България на европейския 
конкурс ще бъде избран по време на националната селекция, която ще се проведе на три 
етапа в предаването „Децата на България са супер”. 

Чл.8 Първи етап: В периода от 11 до 16 май 2016г. ще бъде организирано 
прослушване на всички постъпили в БНТ предложения, заявени за участие, от специално 
избрана за целта селекционна комисия от доказани специалисти, която ще определи до 15 
участници според художествените качества /интерпретация, сценично поведение и др./ на 
изпълненията им.  

 
Чл.9 Втори етап: В рамките на 2 телевизионни предавания на живо от АСК 1 на 

БНТ, съответно – на 02 и 08 юни 2016 г., ще се проведе селекция на 15-те участници 
избрани от първи етап, които ще пеят „на живо”, с инструментален съпровод (“синбек“). 
Специално избрано за целта жури от 5 души поетапно ще селектира техния брой до 5 
участници-финалисти според сценичното им представяне чрез оценяване по петобалната 
система. 

Подготовката на участниците (с вокален педагог, корепетитор и др.) по време на 
този етап, се осъществява без финансов ангажимент от страна на БНТ.  

Чл.10.(1) Трети етап: Финалът на националната селекция за избор на представител 
на България на „Детския песенен конкурс на Евровизия 2016” ще се проведе на специално 
организирано за целта телевизионно шоу, излъчвано „на живо” от АСК 1 на БНТ на 11 
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юни 2016 г. В него ще бъдат представени 5-те финалисти, избрани от журито във втория 
етап. 

(2) Изборът на победител в националната селекция ще се осъществи чрез гласуване, 
формирано от вот на шестчленно жури и вот на зрителите чрез SMS, по време на 
финалното шоу, с тежест на гласовете на зрителите и журито 50/50.  

(3) Журито ще оценява участниците по петобалната система. 
(4) За вота на зрителите всеки участник ще има специално обявен за целта номер. 

Максимално допустимият брой на гласувания от един телефонен номер за един участник е 
5 броя SMS.  

Чл.11 Участникът, получил най-много точки от двете гласувания – на журито и на 
зрителите, се класира на първо място. Ако двама участници имат еднакъв брой точки като 
сбор от двете гласувания, окончателното класиране се определя в зависимост от 
зрителския вот. 

Чл.12 Децата-изпълнители трябва да се явят в облекло, което не съдържа рекламни 
надписи, лога и послания. 

Чл.13 По време на репетициите и при провеждането на финала на националната 
селекция родителите на децата-изпълнители не се допускат на и около сцената, в който и 
да било момент. 

ОКОНЧАТЕЛЕН ИЗБОР 

Чл.14 При отказ на класирания на първо място или при настъпване на 
форсмажорни обстоятелства, на първо място се класира следващия във финалното 
класиране участник.  

 
Чл.15.(1) Избраният изпълнител/изпълнители се определя като лице на БНТ в 

рамките на една година и участва в различни програми, реклами и кампании на медията. 
Не се допуска участие в програми, реклами и кампании на други медии, без изричното 
съгласие на БНТ. 

(2) Изпълнителят приема неотменим ангажимент да участва във всички етапи до 
приключване на конкурса, съобразно програмата и графиците, утвърдени от телевизията-
домакин и EBU. 

Чл.16 Песента, с която избрания на финала на националната селекция участник ще 
представи България на Детския песенен конкурс на Евровизия 2016 г. ще бъде 
новосъздадена от специално ангажиран от БНТ авторски екип с участието на детето-
победител в националната селекция. Песента ще бъде представена в телевизионно шоу „на 
живо”, до края на м. септември 2016 г.  
 


