
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СБФД 
 
КОЛЕГИ,  
Днес бе внесено писмо от СБФД до институциите, с чието съдържание можете да се запознаете 
в прикачения файл. 
 
От администрацията на СБФД 
 



 

 

 
ДО 
Г-н РУМЕН РАДЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ДО 
Ген. СТЕФАН ЯНЕВ 
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

 
ДО 
Проф.  ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ 
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА  
 
ДО 
Г-н АСЕН ВАСИЛЕВ 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 
 
КОПИЕ ДО 
Г-жа ЖАНА КАРАИВАНОВА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
ИА НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР 

 
Относно: процедура по приемане на Постановление на Министерски съвет за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 
филмовата индустрия в изпълнение на §40, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗФИ 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
Бих искал да изразя своята загриженост за кризисната ситуация, в която се 

намира филмовата общност, причинена от административна мудност, довела до 
блокиране работата на българското кино вече шести месец. В края на 2020 г. изтече 
срокът на нотификацията на държавната помощ за схемите, по които се финансира 
българското филмово изкуство и до момента все още не е изпратена нотификация до 
Европейската комисия по реда на чл. 9 от Закона за държавните помощи и  чл. 11 от 
Регламент (ЕС) № 651/2014.  

Процедурата по нотификацията, която се проточи вече твърде дълго, е 
възможно да бъде завършена преди предстоящите парламентарни избори и това изцяло 
зависи от добре координираните действия на държавната администрация.  

СЪЮЗ НА                       
БЪЛГАРСКИТЕ             
ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ

                   
                                 бул.“Дондуков” № 67, София - 1504

                                   тел./факс: 946-10-69
E-mаil: sbfd@sbfd-bg.com

                                                     
                                                                                  



Очакванията на гилдията бяха българското служебно правителство да 
подходи отговорно и да предприеме конкретни действия в кратки срокове за 
изпълнение на изискванията на §40 от ПЗР на ЗИД на ЗФИ. 

Противно на нашите очаквания, с изненада научихме за становището на 
Министъра на финансите, изразено в писмо с изх. № 74-00-25/04.06.2021 г., в което се 
заявява позиция, че макар „в централния бюджет за 2021 г. са разчетени средства в 
размер на 25 млн. лв. във връзка с изпълнението на ЗИД на ЗФИ“ продължаващата 
пандемична обстановка и „необходимостта от обезпечаване на допълнителен финансов 
ресурс за подкрепа на най-засегнатите сектори на българската икономика“ налагат 
предприемане на „по-рестриктивна политика“. По-нататък в писмото се посочва, че 
„тъй като на този етап от бюджетната година все още не е приета подзаконовата 
нормативна уредба (Правилникът) и имайки предвид продължителността на 
процедурите“ следва да се разгледа възможността реализирането на схемите и 
разходите, свързани с тях „да бъдат извършени през 2022 г.“  

В изразеното в писмото на Министъра на финансите становище се предлага 
средствата, които са предвидени в централния бюджет за финансиране на филмовото 
изкуство (в изпълнение на обнародвания и влязъл в сила закон), да бъдат пренасочени 
към други „сектори на икономиката“. Обстоятелството, че все още не е приет 
правилника за прилагане на ЗФИ и възможността да бъде отложено приемането му 
(възползвайки се некоректно от разногласия в гилдията), се използва от 
администрацията за отнемане финансирането на един от най-засегнатите от пандемията 
сектори. По този начин поради бездействието на държавните институции и в 
неизпълнение на ЗФИ публични средства, които по закон са предвидени в централния 
бюджет за подпомагане на българското кино, ще бъдат преразпределени за 
финансиране на други сектори.  

Вярвам, че Министърът на културата няма да допусне поради бездействие 
средствата, предвидени в централния бюджет на Република България за подпомагане 
на филмовото изкуство да бъдат пренасочени към други сфери и цяла една творческа 
гилдия да бъде отстранена от културните процеси за поредна година. Такова 
бездействие ще доведе до тежки последствия за киноизкуството и принадлежността му 
към европейското филмово семейство.  

Уверен съм, че Министерството на културата ще предприеме 
необходимите действия за завършване на процедурата по нотификация по един 
или друг начин във възможно най-кратките срокове. 

Припомням, че законовият срок за изпълнение на §40 от ПЗР на ЗИД на 
ЗФИ, даващ право процедурата по нотификация да бъде завършена, изтече днес, 
07.06.2021г.  
 

 
____________________________________________________ 

МИЛКО ЛАЗАРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ 
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