
Уважаеми членове на Съюз на българските филмови дейци, 
 
По повод появилите се основателни напрежения относно липсата на уредба за 

проектите в „заварено положение“ по стария закон, бих искал да ви информирам 
следното: 

Този пропуск на работните групи беше констатиран от СБФД по време на 
общественото обсъждане. Предвид на това в становището на Съюза до Министерството 
на културата (изпратено до всички членове на Съюза в края на месец май) беше 
направено предложение за уреждане на този проблем, а именно:  

 Съюзът предложи да се създаде §8 от ПЗР на Правилника със следното 
съдържание: 

„§ 8. (1) По реда на този правилник за финансиране по схемите съгласно чл. 26, 
ал. 1, т. 1 от ЗФИ могат да кандидатстват проекти, които към влизането му в сила 
са преминали оценка за културен продукт. 

(2) Заявителите на проекти по ал. 1 подават заявление по чл. 55, ал. 6 като 
в заявлението изрично се посочва, че проектът е преминал оценка за културен продукт. 
Към заявлението по чл. 55, ал. 6 се прилага документацията по неприключилото 
производство във връзка със заявление, регистрирано и разгледано от художествена 
комисия преди влизането в сила на този правилник. Агенцията служебно комплектува 
документациите и проектите по тези производства.“ 

 
На практика това означава, че всички проекти, които са разгледани от 

художествена комисия по стария закон и са допуснати до финансиране, ще могат да 
се явят пред финансова комисия по новия ред, за да бъде определен размера на 
финансирането им. 

Що се отнася до проектите, разгледани от финансова комисия по реда на 
стария закон, но без сключени договори с ИА НФЦ – тези проекти ще трябва да 
преминат отново през финансова оценка преди да бъдат сключени договори за 
финансиране по новия ред. 

 
Бих искал да подчертая също, че Работната група на СБФД направи предложение 

за разрешаване и на сходен проблем при заварените случаи на проекти за финансиране 
на фестивали, с въвеждането на §9 от ПЗР на Правилника със следното съдържание: 

„§ 9. (1) Подадените до датата на влизане в сила на този правилник заявления 
за разглеждане на проекти за организиране на фестивали подлежат на оценка за 
културен продукт пред националната комисия за фестивали и културни прояви по реда 
на глава десет „а“. 

(2) Заявителите на проекти по ал. 1 са длъжни в срок до 1 месец от влизане в 
сила на този правилник да приведат заявлението в съответствие с изискванията на 
правилника като приложат документацията, необходима за извършване на оценката 
по критериите по чл.27, ал.5 от ЗФИ. Датата на подаване на първоначалното заявление 
се счита за дата на неговата регистрация за разглеждане от националната комисия 
за фестивали и културни прояви. Агенцията служебно комплектува документациите и 
проектите по тези производства.“    

 
Имам всички основания да вярвам, че предложенията на Работната група на 

СБФД за §8 и §9 от ПЗР на Правилника, са възприети от администрацията на 
Министерството на културата и ще залегнат в окончателния вариант на 
Правилника за прилагане на закона. 



Надявам се, че Министерството на културата ще действа прозрачно и 
своевременно ще качи на сайта си окончателния проект за Постановление на 
Министерски съвет преди внасянето му за приемане.  

Вероятно правилник ще бъде приет. Призовавам членовете на СБФД да 
се  запознаят внимателно с писмото на Министерството на финансите  в приложения 
файл (предоставено на общността от Асоциацията на филмовите продуценти), където 
подробно е разяснена процедурата по нотификация и по какъв начин следва да бъде 
извършена (особено подчертаните от Министерството на финансите пасажи в писмото). 
Правилникът има много слабости. Закон, приет в такава истерия и правилник написан 
под напрежение, вероятно ще предизвикват затруднения в работата на ИА „НФЦ“ в 
бъдеще. Наша отговорност е да изискваме от институциите да отстраняват тези 
затруднения. Ако ние не защитаваме правата си като общност, не можем да очакваме те 
да бъдат защитавани от някой друг. 

Съюзът на българските филмови дейци е последователен в отстояването на 
интересите на гилдията и вярвам, че ще продължи да го прави и след нотификацията. 

 
 
Милко Лазаров 
председател 
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