С оглед възможността за улесняване стартирането на проектите и по пълното използване в
българските условия на разпоредбите на § 52, т.2 от Съобщение на комисията относно
държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения (2013/C 332/01) [по-долу в
текста за краткост ще се употребява термина „Съобщението“] в българските условия и
изхождайки от следните текстове:
„5. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПОМОЩТА
5.2. Специфични критерии за оценка съгласно член 107, параграф 3, буква г) от ДФЕС
52. При схеми, предназначени за писане на сценарии, разработка, производство,
разпространение и реклама на аудиовизуални произведения, обхванати от настоящото
съобщение, Комисията ще приложи следните критерии по отношение на аудиовизуално
произведение, което ще се възползва от помощта, с цел да прецени, дали схемата е съвместима
с Договора съгласно член 107, параграф 3, буква г) от ДФЕС:
1.
…
2.
Интензитетът на помощта по принцип трябва да бъде ограничен до 50 % от бюджета на
продукцията с цел да се стимулират обичайните търговски инициативи. Интензитетът на
помощта за трансгранични продукции, които са финансирани от повече от една държава
членка и в които участват продуценти от повече от една държава-членка, може да бъде до
60 % от бюджета на продукцията. Тези ограничения не се отнасят за трудни аудиовизуални
произведения1 и копродукции с участието на държави от КПР списъка на ОИСР. Филми, чиято
единствена оригинална версия е на официален език на държава-членка с ограничена
територия, население и езикова област, в този контекст могат да се разглеждат като трудни
аудиовизуални творби.
и осигуряване по лесно навлизане на млади автори във филмопроизводството предлагаме,
текста да §1 да придобие следната редакция:
§1. В чл. 28, се правят следните изменения:
1. в алинея 1, т.5 се след думата „дебютни“ се добавят думите „и нискобюджетни“.
2. в алинея 5 числото „10“ се заменя с числото „30“
3. алинея 6 се изменя така: „(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г. изм. – ДВ,
бр…. от 2017, в сила от 01.01.2019 г.) Размерът на безвъзмездната държавна помощ за
проекти по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от бюджета на проекта, а за трудни
филми и развитие на сценарии е:
1. за филми, при които единствена оригинална версия на филма е на български език до
80 на сто от бюджета на проекта;
2. за дебютен или първи и втори пълнометражен игрален на режисьора, документален
филми, късометражен филм, филми международна копродукця и нискобюджетни
филми до 90 на сто от бюджета на проекта;
3. за развитие на сценарий до 100 на сто от бюджета на проекта, но ако произлезлият от
този сценарий и разработка в крайна сметка се превърне във филм, разходите за
писане на сценарий и разработка впоследствие се включват в бюджета на
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Например късометражни филми, първите и вторите филми на режисьорите, документалните филми с
малки бюджети или други произведения с трудна търговска реализация. Съгласно принципа на
субсидиарност всяка държава-членка може да определи по национални параметри трудните филми

1

продукцията и се вземат предвид в изчислението на максималния интензитет на
помощта за аудиовизуалното произведение,
като максималния размер на помощта е не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет
за предходната година за съответния вид филм.“
Изменението на чл.28, ал.7 не е наложително, тъй като текста на § 38 от Съобщението гласи: „38.
При всички случаи съгласно правото на ЕС държавите-членки не са длъжни да налагат
изисквания за териториалност на разходите.“ и досегашната формулировка на ал. 7 отговаря на
изискването на Европейската комисия за териториалност размера на помощта да не надхвърля
80 на сто от бюджета на проекта.
Освен изискванията за съгласуване със Съобщението считаме, че направените предложения са
недостатъчни. Редица съдебни спорове и конфликти, възникнали през последните 10 години
могат да бъдат отстранени с по-точни определения в закона. С оглед на това предлагаме:
§ 2 В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. в т.2 буква „б”, текстът след думите „български език” се заличава.
2. в т.2 буква „в”, текстът след думите „многостранни копродукции ” се заличава.
3. т. 4 се изменя така: „4. „Дебютен филм“ е първият късометражен филм на режисьор
произведен по реда на този закон след като е придобил висше образование по
специалност „филмова и телевизионна режисура“ или „анимационно кино“.
4. Създават се нова точка 5 със следния текст: „5. „Първи пълнометражен игрален или
анимационен филм“ е филм на режисьор, създал най-малко четири късометражни
филма от същия вид или поне два късометражни филма получили награди на утвърдени
международни фестивали.
5. Досегашните точки от 5 до 13 стават съответно от 6 до 14.
6. Досегашните точки 14, 15 и 16 стават съответно 15, 16 и 17 и се изменят така:
„15. "Средностатистически бюджет на пълнометражен игрален филм" е бюджет на
игрален филм, включително по чл. 28, ал. 1, т. 2, изчислен на базата на отчетните разходи
за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходна
година, включително разходите за реклама и промоция в размер на 20 на сто от сумата
на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година.
16. "Средностатистически бюджет на документален филм" е бюджет на
документален филм с времетраене над 50 минути, изчислен на базата на отчетните
разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за
предходната година, включително разходите за реклама и промоция в размер на 20 на
сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за
предходната година.
17. "Средностатистически бюджет на анимационен филм" е бюджет на анимационен
филм, определен на основата на една минута екранно време, изчислен на базата на
отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в
производство за предходната година, включително разходите за реклама и промоция в
размер на 20 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на
инфлация за предходната година.”
7. Досегашните точки от 17 и 18 стават съответно от 18 и 19.
8. Създава се нова точка 20 със следния текст: „20. "Късометражен филм" е филм с
продължителност до 30 минути.“
2

9. Досегашната точка от 19 става точка 21.
10. Досегашната точка 20 става точка 22 и след думата „условия“ се поставя запетая и добавя
текста „и собствениците и/или представляващите дружеството не са притежавали на над
29 на сто от капитала на дружество изпаднало в несъстоятелност или имало неизпълнени
договори по този закон.“
11. Създава се нова точка 23 със следния текст: „23. „Продуцент на пълнометражен
игрален или анимационен филм“ е продуцент, завършил производството на най-малко
четири късометражни игрални, анимационни или документални филма по реда на този
закон.“
12. Досегашните точки от 21 и 22 стават съответно от 24 и 25.
13. Досегашната точка 23 става точка 26 и се изменя така: „26. „Нискобюджетен филм“ е
филм с бюджет не по-голям от 50 на сто от средностатистическия бюджет на съответния
вид филм за предходната година.
14. : Създава се нова точка 27 със следния текст: „27. „Труден филм” е филм, който отговаря
на поне едно от следните условия:
а) единствена оригинална версия на филма е на български език;
б) документален филм;
в) дебютен филм, първи и втори пълнометражен игрален филм на режисьора;
г) късометражен филм;
е) нискобюджетен филм.“
- предложенията за измененията по т.1 и 2 се базират на чл.13 и 15, т.2 от Харта на
основните права на европейския съюз (2012/C 326/02).
- предложението по т.3 за изменение на т.4 и създаване на нова т. 5 са направени с оглед
избягване на досегашна спорна практика, осигуряване на по-сигурен достъп на млади автори
във филмопроизводството и гарантиране тяхното подпомагане по този закон след
достигане на необходимата квалификация;
- предложенията по т. 5, 7, 9 и 12 са технически;
- промяната в предложението по т.6 е с оглед да няма тавтология в определенията и е
съгласно предложението на ИА „НФЦ“;
- новата точка 20 е с оглед измененията на чл.28, ал.6 и новото определение в т.27;
- предложението по т.10 от измененията е свързано с избягване на рецидиви свързани с
използването на държавната помощ от недобросъвестни продуценти;
- предложението по т.11 е свързано с гарантирането на наличието на професионален
опит от продуцента. В закона няма квалификационни изисквания за упражняване на тази
дейност. Не е нормално с регистрация на дружество с капитал от 5 лв., веднага да искаш
суми от над 1 000 000 лв. Европейската практика за получаване на държавна помощ в
значително по малък размер изисква наличието на практически опит в късометражното
кино;
- предложението по т.13 е с оглед регламентиране на наложилата се вече практика.
- предложението за определението „Труден филм“ е изложено в мотивите за изменение
на чл.28, ал.6.
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