
СТАНИ НАШ ГОСТ -ФОТОГРАФ! 
 

Правила 
 

 

"СТАНИ НАШ ГОСТ-ФОГОГРАФ!" е проект, организиран за интернет сайта на ЕП от 

отдела за интернет комуникации. Всеки месец проектът ще бъде посветен на важна и 

актуална тема, от значение за Европейския съюз. Началото и краят на всяко месечно 

издание на проекта ще бъдат обявявани в специална статия на сайта на ЕП и на 

неговите профили в социалните мрежи. 

 
В проекта могат да участват всички лица, които постоянно пребивават в ЕС и са на 

възраст 18 или повече години, независимо от тяхната професия, при условие че 

отговарят на правилата, а именно: притежават авторското право за техните снимки и 

предоставят на Европейския парламент правото да ги ползва за нетърговски цели на 

своя интернет сайт и в социалните мрежи. 

 
Чрез формуляра за участие участникът дава съгласие за обвързване с правилата, 

изложени по-долу, включително с всяка последваща промяна, която може да бъде 

счетена за необходима, например при форсмажорни обстоятелства. 

 
1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 

 

 Участникът трябва да пребивава постоянно на територията на ЕС и да бъде на 
възраст 18 или повече години. 

 
1.1 Авторско право 

 
 Изпратената фотография трябва да бъде оригинално произведение, чийто автор 

е участникът. 

    Участникът удостоверява и декларира, че: 
o творбата е негова собственост 
o авторското право или което и да е право на интелектуална собственост не 

принадлежи на трето лице 
o представената  творба  не  нарушава  авторските  права  или  правата  на 

интелектуална собственост на трето лице. 

 
 Участникът предоставя на Европейския парламент неизключителното право да 

ползва безплатно представената фотография с нетърговска цел на интернет 

страницата на ЕП и в социалните мрежи. 

    Участникът  остава  собственик  на  авторското  право  на  представената(ите) 
творба(и). 

 Авторът на снимката ще бъде указан по подходящ начин всеки път, когато 

снимката е възпроизведена или представена публично от Европейския 

парламент. Участникът може да реши по какъв начин да бъде указано неговото 

авторство (вж. формуляра за участие). 

 Участникът удостоверява и декларира, че е получил разрешение от всички лица, 
присъстващи на снимката, че снимката може да бъде публикувана.



 Ако  спечелилата  конкурса  снимка  съдържа  разпознаваеми  образи  на  деца, 

фотографът  ще  бъде  помолен  да  изпрати  стандартен  формуляр  за 

освобождаване от отговорност, подписан от родителите или от законния 

настойник на малолетното лице, с което се дава разрешение за използване на 

снимката. 
 

 
 

2 Времетраене на проекта 
 

 

Проектът започва на 9 януари 2015 г. и ще се провежда всеки месец до септември 

(включително). Имената на носителя на наградата на журито и на наградата на 

публиката ще бъдат обявени в края на октомври 2015 г. 
 

 
 

3 Регистрация за участие 
 

 

Участниците  трябва  да  се  регистрират,  като  попълнят  официалния  формуляр  за 

участие и го изпратят единствено по електронна поща. Документите, изпратени по 

пощата или по друг начин, няма да бъдат взети предвид при процедурата по подбор. 

 
Участникът трябва да изпрати своите материали, заедно с формуляра за участие на 

следния адрес: webcom-flickr@europarl.europa.eu, като посочи като тема "topic (topic of 

the month) entry". При изпращане на кандидатурата, участникът трябва да се увери, че е 

попълнил изцяло формуляра, като посочи заглавието на снимката и добави кратко 

описание (не повече от 100 думи) на това, което е изобразено на нея. Кандидатурата 

трябва да съдържа също така пълното име на участника, неговата възраст, държава на 

пребиваване, валиден електронен адрес, чрез който може да бъде осъществен контакт, 

както и кратка справка за участника. 

 
Участникът трябва също така да съхранява копия от всички изпратени материали, тъй 

като те няма да му бъдат върнати. 

 
Всеки участник може да изпрати за участие най-много една снимка по тема, освен ако 

е указано друго. 

 
Всички участници трябва да изпратят материалите, с които участват като приложен 

към електронно съобщение файл, с размер непревишаващ 5 МВ. 

 
Всяко лице, което желае да участва, трябва да изпрати отделен формуляр за 

регистрация. 
 
 
 
 

4 Изисквания за снимките 
 

 

 Снимката трябва да бъде изпратена по  електронна поща  на адрес:  webcom- 
flickr@europarl.europa.eu 

    Да бъде чернобяла или цветна 

 Нейната резолюция трябва да бъде поне 72 dpi, като е силно препоръчително да 
бъде 300 dpi,
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 Минималният размер на изображението в jpg формат е 1024 пиксела на по- 

дългата страна, но силно се препоръчва поне 2048 пиксела или повече – до 9933 

пиксела. 

    Максималният размер на файла не трябва да надхвърля 5 МB 

 Изпратените снимки трябва да са озаглавени с ИМЕТО и ФАМИЛИЯТА на 
участника (напр.: Luca Lombardini_EP Guest photographer.jpg) 

 Изпратените снимки трябва да имат заглавие и да са придружени от кратко 
обяснение, ненадхвърлящо 100 думи. 

 Снимките  могат  да  бъдат  редактирани  или  обработени  от  участника.  Това 

означава, че изобразяването на темата може да бъде обработено по отношение 

на цвета или композицията (монтаж, колаж, ретуширане и т.н.), така че да се 

отличава от оригиналния. Промени в остротата и коригиране на тоналните 

стойности също са позволени. 
 

5 Защита на личните данни 
 

 

Всички лични данни, предоставени на Европейския парламент от участника, по време 
на процедурата по подбор се обработват съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  18  декември  2000  г.  относно  защитата  на 
лицата

1  
по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на 

Общността и за свободното движение на такива данни. Те се обработват единствено за 
целите  на настоящия  проект.  Кандидатът  има  право  на  достъп  до  неговите  лични 
данни, както и правото да нанесе поправки във всякакви данни, които са неточни или 
непълни. Кандидатът може да зададе своите въпроси относно обработката на неговите 
лични данни на адрес: webcom-flickr@europarl.europa.eu. 

 
Кандидатът дава съгласието си за използването и публикуването на сайта на 

Европейския парламент и на профилите на ЕП в социалните мрежи на данни, които се 

съдържат във формуляра за участие и които са свързани с представената творба, в 

случай че кандидатът е избран за победител. 

 
Участниците трябва да са в състояние да предоставят доказателство за тяхната 

самоличност, възраст и местоживеене, така че Парламентът да може да направи 

проверка и в случай на нарушение на правилата да предприеме съответни мерки. 
 

 
 

6 Комисия по подбор 
 

 

Проектът се оценява от нашата специална редакционна комисия, съвместно с нашия 

фото редактор. 
 

 
 

7 Награда 
 

 

Победителят на месеца ще бъде уведомен по електронна поща, като на сайта на ЕП и в 

социалните  мрежи  ще  бъдат  публикувани  статия  за  него,  придружена  от  негова 
 
 

1 
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снимка, и самата спечелила снимка. В края на конкурса ще бъде избран от комисията 

по подбор победител за целия проект. По време на целия конкурс всеки ще може да 

гласува за своята любима снимка измежду 10-те най-добри всеки месец и най- 

харесваната снимка ще бъде обявена за носител на наградата на публиката. Двамата 

победители в конкурса ще получат покана да направят фоторепортаж от пленарната 

сесия на Европейския парламент, която ще се състои през ноември в Страсбург. 

Моля, обърнете внимание на факта, че победителите няма да бъде наети на работа под 

каквато и да е била форма, от която и да е служба на ЕП, нито ще получат парично 

възнаграждение за творбите си. При все това, Европейският парламент ще поеме 

всички разходи по присъствието на победителите на пленарното заседание (пътни 

разноски, разноски по настаняване и др.) 
 

 
 

8 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

 
Европейският парламент отклонява всякаква отговорност относно съдържанието на 

изпратените за участие снимки. Отговорност за нарушаването на правата на трети 

страни носи единствено участникът. 

 
При никакви обстоятелства Европейският парламент не може да носи отговорност за 

преки или непреки щети, които произтичат от участието в настоящия проект, както и 

по отношение на финансови възнаграждения. 

 
Ако проектът се забави, отмени или прекъсне, частично или изцяло, по причини, 

независещи от Европейския парламент, последният не носи по какъвто и да е било 

начин отговорност за това. 

 
9 Разни 

 
Европейският парламент си запазва правото да отхвърли заявка за участие, която не 

съответства на настоящите правила, или в случай че изпратената творба нарушава 

правата на трети страни, или е с нецензурен характер. 

 
Проектът се подчинява на белгийското законодателство. 

 
В случай на възникнал спор, който не може да бъде  уреден по взаимно съгласие, 

единствено компетентни са съдилищата на Белгия. 


