
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИА “НФЦ” 

 
С Т А Н О В И ЩЕ 

от Владимир Борисов Гюров,  
e-mail: vl_gurov@mail.bg, тел. 0877 614 014 

 
Относно: Предложение за изменения в текста на чл.28, ал. 6 и Допълнителна 

разпоредба, §1 от ЗФИ, които предлага Работната група за анализ и промени в Закона за 
филмовата индустрия. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛКАНСКИ, 
На 17.05.2016 г. на сайта на ИА “НФЦ” бяха публикувани информационни материали 

относно предложение за изменения в текста на чл.28, ал.6 и Допълнителна разпоредба, §1 от 
ЗФИ, които предлага Работната група за анализ и промени в Закона за филмовата индустрия. 

 
Към оповестените документи имам следните забележки и предложения: 
 
І. ПО ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА ОПОВЕСТЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ. 
1. Нарушени са изискванията на чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). 
а) Не са публикувани мотивите, съответно доклада и извършената оценка на 

въздействието на проекта за изменение на ЗФИ. Според чл. 28, ал. 3 от ЗНА проект на 
нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от 
компетентния орган (Министъра на културата). Това означава, че предложеният в такъв вид 
проект за изменение на ЗФИ няма да има по-нататъшно развитие. 

б) Определен е двуседмичен срок за предложения и становища по проекта, а според ЗНА 
той е 30 дни.  

 
2. Възможно е предлаганите изменения да бъде преценени като нарушение на т.19 и 

т.21 от Решение на ЕК от 02.08.2012 г. относно схемата за помощ на българската филмова 
индустрия. 

С предложения проект в ЗФИ се премахва понятието “нискобюджетен филм” и се 
заменя с понятието “труден филм”, който съдържа и критерия “размер на бюджета”. В 
проекта за изменение на ЗФИ този критерий е определен по начин, различен от чл. 21 на 
Решението на ЕК (въпреки че там има позоваване на ЗФИ). Освен това, в чл. 21 е 
предвидено интензитет до 80 % само за “НИСКОБЮДЖЕТНИ филми”, а не за “трудни 
филми”. 

 
3. Нарушени са изискванията на чл. 7 ал. 1 от Закона за филмовата индустрия (ЗФИ). 
Съставителят на проекта за нормативния акт е ИА “НФЦ”, която се представлява от 

Изпълнителния директор, съответно проекти на нормативни актове трябва да се представят 
от името на Изпълнителния директор, а не от името на служители или помощни комисии. 
Единствено Изпълнителният директор носи отговорността за качеството работата на 
подчинената му администрация, вкл. за качеството на проектите за нормативни актове. 

 
ІІ. ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 
1. Въпреки липсата на мотиви за измененията, от текстовете се вижда, че целта на 

проекта за изменение на ЗФИ е преодоляване на ограничението до 50% финансиране за 
филмови проекти на български език и разширяване на финансирането им до 70% от 
миналогодишния среден бюджет за вид филм. Тъй като в една категория “трудни филми” са 
поставени и високобюджетни и нискобюджетни филми, то на практика се ощетяват 
нискобюджетните филми като се намалява финасирането им от 80% на 70%. 



Считам, че не е целесъобразно намаляване на размера на финансирането под 80%, 
когато това е разрешено. Решението на ЕК разрешава помощ до 80% и няма причини тя да 
бъде ограничавана от национални норми. 

 
2. Законът за филмовата индустрия има много други съществени недостатъци. 

Считам, че е целесъобразно да се предлагат комплексни изменения на закона, а не на 
отделни негови текстове. 

 
ІІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
1. Да се публикуват мотивите към законопроекта според изискванията на ЗНА. 
Мотиви: Законът трябва да се спази, или предложението ще бъде отхвърлено. 
 
2. Да се предложи комплексно, а не частично, изменение на ЗФИ. 
Мотиви: Малко вероятно е законодателят да се съгласи в близко време на други 

изменения на ЗФИ. Освен това се изисква съгласуване с Европейската комисия, което едва 
ли е целесъобразно да се прави при всяко отделно малко изменение. 

 
3. Да оповестите на страницата на ИА “НФЦ” доклада от проучването на световните 

законодателни и административни модели при държавното управление на филмовата 
индустрия, изготвен от работната група от експерти, съгл. чл. 2, т.А от Ваше разпореждане 
№ 16/10.02.2016 г. Да бъдат оповестени всички проучени модели, а не само тези които 
комисията харесва. 

Мотиви: Всички заинтересовани ще се запознаят с обобщена информация, която 
обикновено е труднодостъпна. 

 
4. В случай, че остане този проект за изменение на ЗФИ, предлагам: 
а) В чл. 28, ал. 6 от ЗФИ цифрата 70% да бъде заменена с 80%.  
Мотиви: Няма да бъдат ощетени нискобюджетните филми. 
 
б) Да не се изменя чл. 23, а да се създаде нов член 24 със следното съдържание:  
“24. “Трудни филми” са филми, чиято единствена оригинална версия е на български 

език, късометражните филми, дебютните филми на режисьорите, документалните филми с 
малки бюджети или други произведения с трудна търговска реализация.” 

Мотиви: Текстът съответства на Чл. 51, т.2 и т.26 от Поясненията в “Съобщение на 
Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения, Обн. 
C ОВ. бр.332 от 15 Ноември 2013г.”  Не е целесъобразно да бъдат въвеждани национални 
ограничения, по-големи в сравнение с Европейската комисия. 

 
в) Необходимо е да се въведат в ЗФИ определения за “късометражен филм” и “трудна 

търговска реализация”. 
Мотиви: Тези понятия се използват при определяне размери на финансирания и 

трябва да са точни и ясни за да не допускат различно тълкуване. 
 
 
 С уважение: 
 
 
София, 31.05.2016 г     (Владимир Гюров) 


