

6



мб-ЦД		20RH862.DOC
мб-ЦД
20RH862.DOC

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

(Обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., 
бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., 
бр. 99 от 2010 г., Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 31 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 20, 77, 88 и 98 от 2018 г.)
	

§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Този закон цели българската филмова индустрия да се утвърди като водеща културна индустрия за българската култура чрез:
1. устойчиво нарастване на производството на български филми и на филми с българско участие;
2. създаване на условия за държавно подпомагане на българската филмова индустрия;
3. осигуряване на условия за създаване и разпространение на високохудожествените произведения на българското филмово творчество;
4. запазване на съществуващите ценности на българската филмова култура чрез създаване на необходимите условия за опазване и представяне на кинематографичното наследство;
5. развитие на европейското и международното сътрудничество в областта на кинематографията;
6. разширяване на достъпа на публиката до филмовото творчество, развитие на публиките и  популяризиране на българското кино в чужбина.
(2) Основните принципи на държавната политика за развитието и подпомагането на българската филмова индустрия са:
1. равнопоставеност и защита на правото на свободно изразяване на творците и на професионалните организации и юридическите лица, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия;
2. защита на интелектуалната собственост в областта на филмовото творчество;
3. подкрепа и насърчаване на творчеството на таланти и изявени творци в областта на филмовото изкуство;
4. достъпност, публичност и прозрачност на държавното подпомагане на филмовата индустрия;
5. защита на правата и интересите на зрителите.”
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Държавата провежда политика за подкрепа и развитие на българската филмова индустрия в сътрудничество с творци, професионални организации и юридически лица, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се нови т. 2 и 3:
„2. разработва и предлага на министъра на културата Национална програма за развитие на филмовата индустрия, която обхваща период от  5 години и съдържа анализ и оценка на състоянието, целите, приоритетите и мерките за постигането им, необходимите ресурси и източниците на финансиране;
3. предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното подпомагане за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;”
б) досегашните т. 2-14 стават съответно т. 4-16, като в т. 16 думите „Бюро МЕДИЯ“ се заменят с „програма „Творческа Европа“, подпрограма „Медия“.
2. В ал. 5 думите „чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „по чл. 26, ал. 1, т. 1- 4“.

§ 4. В чл. 8  ал. 1 се изменя така:
„(1) Към изпълнителния директор се създават следните консултативно-експертни органи:
1. Национален съвет за кино;
2. Национални художествени комисии по:
а) игрално кино;
б) документално кино;
в) анимационно кино;
3. Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи;
4. Национална комисия за разпространение на филми;
5. Национална комисия за фестивали и културни прояви;
6. Национална комисия за категоризация на филми;
7. Национална техническа комисия.”
§ 5. В чл. 9  ал. 1-3 се изменят така:
„(1) Националният съвет за кино се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор и се състои от 
12 членове. В състава на съвета се включват изявени представители на българската филмова индустрия по предложение на професионални организации и юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1.
(2) Членовете на съвета е необходимо да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност в направления „Изкуства“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Хуманитарни науки“ и да имат най-малко 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия.
(3) Националният съвет за кино подпомага и консултира изпълнителния директор:
1. при разработване на Националната програма за развитие на филмовата индустрия по чл. 6, ал. 1, т. 2;
2. дава становище по предложения от изпълнителния директор размер на държавното подпомагане за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия по чл. 6, ал. 1, т. 3;
3. разработва, обсъжда и предлага проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;
4. като предлага български филм за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.”
§ 6. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Националните художествени комисии се назначават със заповед на изпълнителния директор за срок 6 месеца. Те разглеждат и оценяват проекти по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5  и ги класират за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.
(2) Националната комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи за производство на аудио-визуални произведения се назначава със заповед на изпълнителния директор за срок една година. Тя извършва проверка на проекти за наличието на културните критерии по чл. 35е, ал. 2, т. 2 и дава становище, с което одобрява или не одобрява всеки проект за възстановяване на разходи.
(3) Националната комисия за разпространение на филми се назначава със заповед на изпълнителния директор за срок една година. Тя разглежда и оценява проекти по критериите по чл. 27, ал. 3 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.
(4) Националната комисия за фестивали и културни прояви се назначава със заповед на изпълнителния директор за срок една година. Тя разглежда и оценява проекти по критериите по чл. 27, ал. 4 и 5 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.“
§ 7. Член 10а се отменя.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1  изречение второ се изменя така: 
„Тя е организирана в 5 състава, състоящи се от по 5 членове.“

2. В ал. 2:
а) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. педагог с 5 години учителски стаж, определен от Министерството на образованието и науката;
3. кинокритик, определен от изпълнителния директор;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. психолог с 5 години професионален опит, предложен от професионална организация на психолозите в България.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националната комисия за категоризация на филми определя и предлага категорията на филмите, подлежащи на разпространение и/или показ на територията на Република България.“
§ 9. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Агенцията:
1. организира и извършва финансова оценка на проектите, разгледани и оценени от комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 2, 4 и 5, определени за държавно подпомагане по схемите за държавна помощ по чл. 26, 
ал. 1, т. 1, 3 и 4;
2. одобрява размера на разходите на проекти, разгледани и оценени от комисията по чл. 8, ал. 1, т. 3, които подлежат на възстановяване по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2;
3. извършва проверка за съответствие с условията на схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1- 4 и с Регламент (ЕС) № 651/2014  и проверка за съответствие с условията на схемата по чл. 26, ал. 1, т. 5 и с Регламент (ЕС) № 1407/2013.“
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Изпълнителният директор със заповед одобрява нов състав на Националния съвет за кино и го публикува на интернет страницата на агенцията два месеца преди изтичането на мандата му.
(2) Едно и също лице не може да бъде предлагано в състава на Националния съвет за кино за повече от два последователни мандата.”
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Агенцията създава и води регистър на експерти, които участват в комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 2-5.
(2) Условията и редът за вписване в регистъра по ал. 1 и за неговото водене, съставът и дейността на органите по чл. 8, ал. 1 и редът за извършване на финансова оценка на проектите се определят с правилника за прилагане на закона.“
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Ежегодно със закона за държавния бюджет  на Република България се предвиждат средства за държавно подпомагане по този закон и средства за финансиране на национални фестивали, организирани от агенцията.
(2) Държавното подпомагане на филмовата индустрия по реда на този закон се предоставя по схеми за държавна и минимална помощ в рамките на разходите, утвърдени по бюджета на Министерството на културата със закона за държавния бюджет на Република България по бюджетната програма за подкрепа на филмовото изкуство.
(3) Средствата за държавно подпомагане по ал. 2 се програмират поотделно за:
1. държавно подпомагане по схемата за производство на филми по чл. 26, ал. 1, т. 1;
2. държавно подпомагане по схемата за възстановяване на разходи за производство на аудио-визуални произведения по чл. 26, 
ал. 1, т. 2;
3. държавно подпомагане по схемата за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1, т. 3;
4. държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 4 за фестивали и културни прояви.
5. държавно подпомагане по схемите по чл. 26, ал. 1, т. 5 за промоция и показ на филми.
(4) Годишният размер на средствата за схема:
1. по чл. 26, ал. 1, т. 1 не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 12 пълнометражни игрални филма, 22 пълнометражни документални филма и 250 минути анимация;
2. по чл. 26, ал. 1, т. 2 не може да бъде по-малък от средствата, определени по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 1 за производство на игрални филми, като не се вземат предвид средствата за разпространение на филми, фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми;
3. по чл. 26, ал. 1, т. 3, 4 и 5 са част от средствата по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 1 и са в размер на 15 на сто от тях.”
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Средствата по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, ал. 4, т. 1 се разходват за държавно подпомагане за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1, които са не по-малко от 85 на сто – за производство на филми и за дейности по чл. 28, ал. 1, т. 1, и в тях се включват:
1. до 5 на сто - за филми по чл. 30а;
2. до 10 на сто - за дебютни филми;
3. до 20 на сто - за филми по чл. 28, ал. 1, т. 2, когато има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят за подпомагане на производството на игрални, документални и анимационни филми в съотношение, еквивалентно на определения размер на годишна субсидия по чл. 17, ал. 4, т. 1 за всеки вид филм.
(3) Средствата по чл. 17, ал. 4, т. 3 се разпределят, както следва:
1. по схема за държавна помощ  по чл. 26, ал. 1, т. 3 - за финансиране разпространение на филми – до 5 на сто;
2. по схема за държавна помощ  по чл. 26, ал. 1, т. 4 - за финансиране на фестивали и културни прояви - до 5 на сто;
3. по схеми за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 5 - за финансиране на промоция и показ на филми – до 5 на сто.
(4) Годишният бюджет на всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3  не може да надвишава размерите, определени в чл. 4, параграф 1, буква "аа" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(5) Годишният бюджет на схемата по чл. 26, ал. 1, т. 4 не може да надвишава размерите, определени в чл. 4, параграф 1, буква "щ" от Регламент (ЕС) № 651/2014.”
§ 14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Агенцията създава и поддържа единен публичен регистър на:
1. филмовите продуценти;

2. доставчици на филмопроизводствени услуги;
3. разпространителите на филми;
4. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на страната;
5. киносалоните;
6. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително копродукциите с български продуценти;
7. филмите, получили виза за разпространение и показ в страната;
8. проекти, създадени съвместно с Българската национална телевизия;
9. проекти, получили държавно подпомагане при кандидатстване по схеми за държавна помощ по чл. 26, ал. 1;
10. професионални организации и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия.
(2) Продуцентът, съответно лицето, осъществяващо разпространение и/или показ на филм, подава заявление по образец за регистрация по ал. 1, т. 1-6.
(3) Регистрацията по ал. 1, т. 6-9 се извършва служебно от агенцията.
(4) На регистрация по ал. 1, т. 1-4 подлежат лица, регистрирани като търговци по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
(5) Изискванията към професионалните организации и условията, и редът за вписване в регистъра на професионалните организации по ал. 1, т. 10 се определят в правилника по прилагане на закона.”
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3“ се заменят с „чл. 19, ал. 1, т. 1 - 4“;
б) в т. 1 след думите „продуцентска дейност“ се поставя запетая и се добавя „дейност като доставчик на филмопроизводствени услуги“, а думата „съответно” се заличава.
2. В ал. 2  думите  „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
3. В ал. 3 думите „т. 5“ се заменят с „т. 6“.
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 10 съдържа:
1. наименование на юридическото лице и Единен идентификационен код;
2. уставни цели и дейности и тяхното съответствие с предмета на дейност на Агенцията;
3. капацитета на организацията, включващ описание на предходен опит, включително опит в участието в консултативни органи;
4. човешки ресурси, в т. ч. членски състав и численост на персонала.
(5) Към заявлението се прилага устав на юридическото лице.”
§ 16. В чл. 21, ал. 3 думите „по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 4“ се заменят с „по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 5 и 10“ и думите „чл. 19, ал. 1, т. 5“ се заменят с „чл. 19, ал. 1, т. 6“.
§ 17. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. схема за държавна помощ за възстановяване на разходи за производство на аудио-визуални произведения при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;“
б) досегашната т. 2 става т. 3;
в) създава се нова т. 4:
„4. схема за държавна помощ за фестивали и културни прояви при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) 
№ 651/2014;“
г) досегашната т. 3 става т. 5 и в нея думите „фестивали и“ се  заменят с „промоция и“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 не може да кандидатства:
1. член на комисия по чл. 8, ал. 1, т. 2-5 - само пред комисията, в която участва, и до изтичането на мандата й;
2. член на комисия по чл. 8, ал. 1, т. 2-5, в случай че предсрочно е прекратен мандатът му - само пред комисията, в която е участвал, и до изтичането на мандата й;
3. лице, за  което са налице условията за свързано лице с член на комисия по този закон;
4. служител на агенцията.“
3. Алинеи 6 и 7 се отменят.
4. Създават се ал. 10 - 13:
„(10) Не се допуска възстановяване на разходи по схемата по ал. 1, т. 2 за разходи, за които е получена друга държавна или минимална помощ, независимо от източника й.
(11) С един и същ проект може да се кандидатства за помощ по повече от една от схемите по този закон, ако:
1. подпомагането е за различни допустими разходи;
2. подпомагането е за едни и същи изцяло или частично припокриващи се допустими разходи, при условие че натрупването на помощта не води до надхвърляне на най-високия приложим интензитет и на най-високия приложим размер на помощта.
(12) В случаите на ал. 11, т. 2 интензитетът на държавната помощ за проект за производство на филм се определя в съответствие с чл. 28, ал. 3, като се има предвид и получена държавна помощ от местни, регионални, национални източници или от източници на Eвропейския съюз до датата на отпускане на държавната помощ за същия проект по този закон.
(13) Редът и механизмите за предоставяне и контрол на всяка държавна и минимална помощ се уреждат с правилника за прилагане на закона, като следва да гарантират съответствието на всеки проект, одобрен за подпомагане, с условията на схемите за помощ и с приложимите регламенти.“
§ 18. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1, се оценява като културен продукт съобразно:
1. културните, художествените и творческите му качества с акцент върху оригиналността на темата, художествената стойност на сценария, използваните творчески методи на филмов разказ, драматургичната структура, главните герои, режисьорска експликация и/или визуалната концепция, творческия потенциал на проекта в контекста на европейското културно разнообразие;
2. зрителския му потенциал и възможността за културно въздействие;
3. съответствието между сценария, предложените художественотворчески решения и икономическата обоснованост на предлагания бюджет;
4. обосноваността на финансовия план и стратегията за производство;
5. професионалните постижения на продуцента и режисьора, признанието на техни предишни произведения от зрителите на международни фестивали и културни прояви;
6. плана за разпространение и маркетинг на проекта.
(2) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 - за възстановяване на разходи, се оценява като културен продукт по критериите съгласно чл. 35е, ал. 2, т. 2.
(3) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3, се оценява като културен продукт съобразно:
1. естетическото и емоционалното въздействие на филма, силата на историята, играта на актьорите, режисурата, камерата и сценографията;
2. плана за разпространение и маркетинга;
3. професионалния опит и признание на продуцента и режисьора;
4. професионалния опит на разпространителя;
5. представените национални и европейски ценности;
6. дебюта за режисьора;
7. наличието на детска тематика.
(4) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 - за фестивал, се оценява като културен продукт съобразно:
1. художествената стойност и оригиналност на съдържанието, при отчитане на културното и географското, жанровото и видовото разнообразие, включените образователни и професионални събития, представянето на съвременни тенденции в развитието на аудио-визуалната индустрия;
2. потенциала за достигане до публика, за развитие на филмовата култура и наличие на комуникационна и маркетингова стратегия;
3. значението на фестивала за развитието на българската филмова индустрия - цели, очаквани резултати, устойчивост и приемственост;
4. организационния опит на екипа по управление на проекта;
5. обосноваността на бюджета, финансовия план и стратегията за производство.
(5) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 - за културна проява, се оценява като културен продукт съобразно:
1. селектирани филмови проекти и филми с художествената стойност на съдържанието им, в контекста на европейското  културно разнообразие, жанровото и видовото разнообразие, представянето на съвременни тенденции в развитието на филмовата индустрия;
2. развитието на европейското и международното сътрудничество в областта на кинематографията, създаване на условия за копродукции;
3. разширяването на достъпа на публиката до филмовото творчество и популяризиране на българското кино в чужбина;
4. създаването на професионални образователни практики, повишаването на професионалната квалификация на експерти и творци, заети във филмовата индустрия, представянето на българските таланти на международната сцена;
5. устойчивостта и приемствеността и организационния опит на екипа и качеството на управление на събитието.”
§ 19. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 се предоставя за проекти за:
1. производство на български игрални, документални, анимационни и дебютни филми;
2. трансгранични продукции и филми, които се произвеждат при условията на копродукция с държави - страни по Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам, (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 81 от 2019 г.) и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията;
3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват;
4. дейности за писане на сценарий;
5. дейности на предпроизводствен етап за създаване на филм.
(2) Финансовото подпомагане:
1. на проекти по ал. 1, т. 1 не може да бъде по-малко от 30 на сто от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година, с изключение на проектите с ниско или микрофинансиране;
2. по ал. 1, т. 4 и 5 не може да надхвърля 5 на сто от средностатистическия бюджет за игрален филм за предходната година.
(3) Интензитетът на държавното подпомагане за производство на филми по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 не може да надхвърля 50 на сто от допустимите разходи, освен в следните случаи:
	за дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарий и създаването на филм е в размер до 100 на сто от допустимите разходи;


	за трудни филми е в размер до 80 на сто от допустимите разходи с изключение на първи и втори пълнометражен филм на режисьор и филми с ниско и микрофинансиране, за които финансирането е в размер до 90 на сто от допустимите разходи;


	за трансгранични продукции е в размер до 60 на сто от допустимите разходи, за тази част от тях, която се отнася за българското участие.


(4) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане за производство на филми по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1.

(5) Агенцията може да изисква на територията на страната да се разходват до 160 на сто от помощта, предоставена за производство на филм. 
(6) Максималните разходи, обвързани със задължението за териториалност на разходите по ал. 5, не могат да надхвърлят 80 на сто от общия бюджет на филма.”
§ 20. В чл. 31 се правят следните изменения:
	В ал. 1 думите „Европейската конвенция за кинематографска копродукция“ се заменят с „Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция, (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам“.

В ал. 2 числото „20“ се заменя с „10“ и числото „10“ се заменя с „5“.
§ 21. Наименованието на раздел IV се изменя така:
„Държавно подпомагане за фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми“
§ 22. Член 35а се изменя така:
„Чл. 35а. (1) Държавното подпомагане за фестивали и културни прояви се предоставя по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 в съответствие с чл. 53 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Държавното подпомагане за промоция и показ на филми се предоставя по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 5 в съответствие с Регламент № 1407/2013.
(3) За държавно подпомагане за фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.”
§ 23. Член 35б  се изменя така:
„Чл. 35б. (1) Държавното подпомагане за фестивали и културни прояви се предоставя под формата на оперативна помощ за културни дейности  по представяне на проекти на филми и филми.
(2) Максималният размер на държавната помощ по ал. 1 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 милион евро за фестивал или културна проява.
(3) Максималният интензитет на помощта по ал. 1 е до 80 на сто от допустимите разходи.“
§ 24. В чл. 35в  ал. 2 се изменя така:
„(2) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е в размер до 50 на сто от общите приходи от продадените билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм, като размерът не може да надвишава размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.“
§ 25. Член 35д се изменя така:
„Чл. 35д. (1) Държавното подпомагане за промоция на български филми не може да надвишава размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС)1407/2013.
(2) Държавното подпомагане за промоция на български филми се предоставя след влизането в сила на договор за държавно подпомагане, сключен между кандидата и агенцията.”
§ 26. Създава се глава пета „а“ с чл. 35е - 35и:
„Глава пета „а“
Възстановяване на разходи за производство на аудио-визуални произведения
Чл. 35е. (1) Възстановяването на разходи, направени за производство на аудио-визуално произведение, се извършва по схема за държавна помощ  по чл. 26, ал. 1, т. 2.
(2) За възстановяване на разходи по ал. 1 може да се кандидатства с аудио-визуалното произведение,  което трябва:
1. да отговаря на една от следните категории филм:
а) игрален филм с продължителност над 70 минути;
б) документален филм с продължителност над 70 минути или документален сериал с продължителност на всеки епизод над 40 минути;
в) анимационен филм или анимационен сериал с обща продължителност над 24 минути;
г) телевизионен филм с продължителност над 70 минути или телевизионен сериал с времетраене на всеки епизод над 40 минути;
2. да бъде определено като културен продукт въз основа на културни критерии, включени в тест и основани на художествено съдържание, отразяващо европейското културно и езиково разнообразие, световни културни ценности и творческото сътрудничество;
3. да е създадено изцяло или частично на територията на Република България;
4. да е предназначено за публичен показ и/или излъчване.
(3) За възстановяване на разходи по схемата по ал. 1 може да кандидатства:
1. продуцент или копродуцент, придобил права върху сценария на произведението по ал. 2, т. 1, или
2. доставчик на филмопроизводствени услуги, който има сключен договор с продуцент, придобил правата върху сценария на аудио-визуално произведение по ал. 2, т. 1 за целите на производство на това произведение.
(4) Кандидатът по ал. 3 трябва:
1. да има качеството на юридическо лице, регистрирано с предмет на дейност производство на аудио-визуални произведения по ал. 2, т. 1 по българското законодателство или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или по законодателството на трета страна, като в последния случай регистрацията е направена поне две години преди подаването на заявлението за възстановяване на разходи;
2. да произвежда аудио-визуално произведение по ал. 2, т. 1;
3. да е вписан в регистъра по чл. 19, ал. 1;
4. в период от пет години до кандидатстването за възстановяване на разходи по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 да е произвел изцяло или частично поне едно аудио-визуално произведение съгласно ал. 2, т. 1, което да е показано в кината и/или да е излъчено по телевизията, и/или да е достъпно за абонати на платформи за разпространение на аудио-визуални произведения, или да е показвано на поне на един международен фестивал.
(5) За възстановяване на разходи може да кандидатства  продуцент или доставчик на филмопроизводствени услуги, който не отговаря на изискванията на ал. 4, т. 4, но по отношение на него е изпълнено едно от следните условия:
1. е учредител или законен представител на юридическото лице по ал. 4;
2. до 10 години преди кандидатстването по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 негов изпълнителен директор или управител е създал и/или е участвал в създаването на поне едно аудио-визуално произведение по ал. 2, т. 1.
(6) Когато кандидат по схемата по ал. 1 няма регистрация, включително на клон по българското законодателство, той е длъжен да се регистрира по посочения ред преди датата на изплащане държавната помощ по тази глава.
(7) В случай на копродукция кандидат по схемата по ал. 1 може да бъде този копродуцент, който има регистрация по българското законодателство за целите на производството на аудио-визуално произведение по ал. 2, т. 1.
(8) В случай на продукция, при която никой от продуцентите няма регистрация по българското законодателство или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, по схемата по ал. 1 може да кандидатства чуждестранен продуцент чрез доставчик на филмопроизводствени услуги, регистриран по българското законодателство, който ще бъде заявител в процедурата.
(9) Кандидат по схемата по ал. 1 може да бъде  единствено продуцент, копродуцент или доставчик на филмопроизводствени услуги, който отговаря на критериите за независим продуцент по смисъла на този закон.
Чл. 35ж. Не се допуска възстановяване на разходи по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 за проекти, които:
1. може да доведат до уронване авторитета на Република България или българската нация, насочени са срещу правовия ред или конституционните принципи, приканват към война, расизъм, прояви на национализъм, религиозна омраза и национален сепаратизъм, включват или насърчават прояви на дискриминация;
2. съдържат елементи с порнографски характер или език, уронват достойнството, честта на гражданите и са насочени срещу личната им неприкосновеност, пряко или непряко подстрекават към агресия и пропаганда от политически или религиозен характер;
3. са спортни събития, игри или състезания;
4. са тоук-шоу, риалити шоу, програми без сценарий или от типа „на живо“;
5. са телевизионни сериали от типа дневна драма, ситуационна комедия;
6. са демонстративни програми за различни хобита или проекти;
7. са аудио-визуални произведения с рекламен и/или промоционален характер, независимо от времетраенето, носителя или начините на използването им;
8. представляват заснет материал за вътрешно ползване, който не е достъпен за широката публика.
Чл. 35з. (1) За възстановяване на разходи може да се кандидатства само с проект, който отговаря на изискванията за допустими разходи по чл. 54, параграф 5, буква „а“ от Регламент (ЕС)   № 651/2014.
(2) На възстановяване подлежат разходи:
1. в размер на 25 на сто от всички допустими разходи, направени за производството на  аудио-визуално произведение по ал. 2, т. 1, свързани с доставка на стоки и услуги, предоставени в Република България от физически и юридически лица, регистрирани по българското законодателство;
2. в размер на 25 на сто от всички допустими разходи, направени за производството на  аудио-визуално произведение по ал. 2, т. 1, свързани с услуги, предоставени в Република България от физически лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, чийто доход, генериран от източник в Република България, е обложен с окончателен данък по българското законодателство.
(3) Допустимите разходи, въз основа на които се изчислява размерът по ал. 1, не следва да надвишават 80 на сто от общия бюджет на продукцията.
(4) Възстановяването на средства по схемата по чл. 26, ал. 1, 
т. 2 е възможно само за допустими разходи, извършени изцяло на територията на Република България.
Чл. 35и. (1) Условията за прилагане на схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 и редът за възстановяване на разходите се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) За кандидатстване за възстановяване на разходи по схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 се внася такса в размер, определен в тарифата по чл. 25.”
§ 27. В чл. 37, ал. 2  т. 4 се отменя.
§ 28. В чл. 41, ал. 1 се създава изречение второ: 
„При разпространението и показа на филми, дублирани на български език, както и на български филми е необходимо те да имат субтитри на български език за хора с увреден слух.“
§ 29. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашният текст става ал. 1.

Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Не по-малко от 15 на сто от общото годишно време във всеки самостоятелен киносалон и киносалон в кинокомплекс следва да бъде предназначено за показ на европейски филми. Времето за показ на български филми не може да бъде по-малко от 10 на сто от общото годишно време във всеки киносалон, равномерно разпределено във всички часови пояси, като не по-малко от 15 на сто от показваните български филми следва да бъдат програмирани в най-посещаваните часови пояси.
(3) Киносалони по ал. 1 нямат право да изискват заплащане на възнаграждения за показ на виртуално копие на филми, получили държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1.”
§ 30. Създава се чл. 50а:
„Чл. 50а. Член на консултативно-експертни органи по чл. 8, 
ал. 1, т. 2-7, който не изпълнява задължения, възложени му с този закон или с правилника по неговото прилагане, се наказва с глоба в размер от 300 до 5000 лв., освен ако нарушението не е по-тежко.”
§ 31. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Филм” е краен продукт на артистични и специфични технически дейности, чийто резултат е създаването на произведение, състоящо се от поредица от свързани изображения, фиксирани върху материален носител и възприемани като движеща се картина, озвученo синхронно или не, предназначено за разпространение, показ и излъчване. Според вида си филмите биват: игрални, документални и анимационни, а според времетраенето си филмите са късометражни и пълнометражни.”
2. В т. 2:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) има най-малко 75 точки съгласно приложение № 1 за игрален и анимационен филм и най-малко 65 за документален филм;”
б) в буква „в“ думите „10 точки“ се заменят с „30 точки“.
3. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. „Европейски филм“ е филм, който отговаря на поне едно от следните условия:
а) европейските елементи са най-малко 50 точки съгласно приложение № 2;
б) продуциран е в по-голямата си част от един или повече продуценти от държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция.
4. „Дебютен филм” е:
а) „игрален дебютен филм”, който е първи пълнометражен игрален филм на режисьора с времетраене над 70 минути;
б) „документален дебютен филм”, който е първи пълнометражен документален филм на режисьора с времетраене над 60 минути;
в) „анимационен дебютен филм”, който е първи анимационен филм на режисьора с времетраене над 5 минути.”
4. Създава се т. 8а:
„8а. „Излъчване” е предаването на филм на екран или по телевизия, или на платформи за разпространение на аудио-визуални произведения с търговска цел по какъвто и да е начин, с помощта на каквото и да е устройство, на каквото и да е място, достъпно за неограничен кръг лица.“
5. Точки 14-16 се изменят така:
„14. „Средностатистически бюджет на игрален филм“ е бюджет на пълнометражен игрален филм, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. Не се взимат предвид миноритарните копродукции, дебютните филми и филмите с ниско и микрофинансиране.
15. „Средностатистически бюджет на документален филм" е бюджет на пълнометражен документален филм, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. Не се взимат предвид миноритарните копродукции, дебютните филми и филмите с ниско и микрофинансиране.
16. „Средностатистически бюджет на 1 минута анимация" е осреднен бюджет за 1 минута анимация, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените анимационни филми и бюджетните разходи на анимационните филми в производство за предходната година, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. Не се взимат предвид миноритарните копродукции, дебютните филми и филмите с ниско и микрофинансиране.”
6. Точка 18 се изменя така:
„18. „Пълнометражен филм" е:
1. игрален или анимационен филм с продължителност над 70 минути;
2. документален филм с продължителност над 60 минути.”
7. Точка 23 се изменя така:
„23. „Труден филм” е филм, който отговаря поне на едно от следните условия:
а) има единствена оригинална версия на български език;
б) първи и втори пълнометражен филм на режисьора;
в) документален филм;
г) късометражен филм;
д) филм с ниско и микрофинансиране;
е) международна копродукция с държава с ограничена територия, население и езикова област (държави от списъка на Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР).”
8. Създават се т. 25-40:
„25. „Ниско финансиране” е държавна помощ в размер:
а) до 40 на сто от средностатистическия бюджет на игрален филм;
б) до 60 на сто от средностатистическия бюджет на документален филм.
26. „Микрофинансиране” е държавна помощ в размер до 15 на сто от средностатистическия бюджет за съответния вид кино.
27. „Късометражен филм” е филм с продължителност под 40 минути.
28. „Тоук-шоу“ е радио- или телевизионна програма, в която известни за обществото личности са поканени за интервю или дискусия.
29. „Ситком“ е телевизионен сериал, в който постоянни персонажи изпадат в непрестанна поредица от комедийни ситуации.
30. „Дневна драма“ е многосерийна драма, излъчвана ежедневно по радио или телевизия, която е заснета по начин, различен от филмопроизводството.
31. „Риалити шоу“ е програма, излъчвана по телевизията, която няма сценарий, представят се междуличностни конфликти, емоционални реакции или необичайни събития. Участниците взаимодействат помежду си, като участват в предизвикателства и/или се състезават за награда, а участието на  професионални актьори не е задължително.
32. „Телевизионен сериал“ е игрален, документален или анимационен сериал, съдържащ повече от един епизод, излъчва се по последователен или продължителен начин, предназначен е за телевизионно излъчване или е достъпен за абонати на платформи за разпространение на аудио-визуални произведения.
33. „Телевизионен филм“ е игрален, анимационен или документален филм, създаден специално за излъчване по телевизията или е достъпен за абонати на платформи за разпространение на аудио-визуални произведения.
34. „Доставчик на филмопроизводствени услуги“ е юридическо лице, което произвежда изцяло или частично аудио-визуално произведение по чл. 35е, ал. 2, т. 2 и има договор с продуцент да предоставя филмопроизводствени услуги.
35. „Трансгранична продукция“ е филмова продукция, в която участват продуценти на две или повече държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и се финансира от две или повече държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
36. „Платформа за разпространение на аудио-визуални произведения“ е система с аудио-визуално съдържание, достъпна в интернет или по други начини, която позволява на потребителите, абонати на системата, да избират и да гледат аудио-визуални произведения в произволно време.
37. „Фестивал“ е събитие, което включва в програмата си филми (игрални, документални или анимационни), които се излъчват пред широка публика, включително неспециализирана аудитория и международни акредитирани специалисти в аудио-визуалната област и представители на пресата, въз основа на определени правила за подбор, приети от организаторите.
38. „Културна проява“ е професионално културно събитие, организирано с участие на професионалисти в областта на филмовата индустрия (продуценти, режисьори, дистрибутори, агенти по продажбите, фестивални представители и др.), свързано с представяне на проекти на филми и на филми в развитие, търсещи партньори за копродукции, разпространение, промоция и бъдещи фестивални селекции, както и с представяне, обмен и повишаване на професионалната експертиза в областта на киното.
39. „Изпълнителен продуцент“ е физическо или юридическо лице, което въз основа на договор предоставя производствени услуги за аудио-визуално произведение по чл. 35е, ал. 2, консултира, извършва координация и отговаря за ефективното изпълнение на зададените артистични, организационни и финансови параметри на произведението. В случаите, когато има участие на студио или телевизионен канал, отговаря за продукцията от името на студиото или продуцента.
40. „Независим продуцент" е продуцент, който е организационно и икономически независим в дейността си от който и да е доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги и за когото са спазени следните изисквания:
а) не е собственик на доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги или на радиооператор или на дял от имуществото му, и
б) доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги или радиооператор, или свързано с тях лице, не е собственик на такова лице или на дял от имуществото му, и
в) член на орган на управление на независимия продуцент или негов собственик, не е свързано лице с доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални  медийни услуги или радиооператор;
г) не предоставя на един и същ оператор, включително чрез конкурс, едновременно повече от две външни продукции.“

§ 32. Приложение № 1 към § 1, т. 2 се изменя така:
                       „Приложение № 1 към § 1, т. 2, букви „а“ и „б“
Български елементи (игрален/документален/анимационен филм)
ТОЧКИ
Носители на авторски права
 
Режисьор
15
Сценарист
7
Оператор/Художник постановчик
4
Композитор
3
Български продуцент
15
Български език
10
Актьори
 
Главна роля/Сторибордист и лейаут
10
Поддържаща роля/Главен аниматор
3
Роля/аниматор
1
Екип
 
Художник на филма/Художник на декори
1
Художник костюми/Художник на персонажи
1
Звукорежисьор на терен/Технически директор 
2
Гримьор/Ригер
1
Монтажист 
2
Друг технически екип (грип, гафер, фокус)/Фазовчик/Контурист/Почиствач/Колорист
1
2-ри екип/Триизмерно(3Д) моделиране/Скулптиране /Дигитализиране
1
Снимки/наем техника/постпродукция
 
Снимачен терен/студио в България (най-малко 5 дни)/анимационно студио в България
4
Наем на камера/техника/реквизит/костюми/наем на работни станции/рендер ферма
4
Постпродукция
2
Монтаж (студио)/Композитинг
3
Звук постпродукция/мишунг
5
Лаборатория - постпродукция
5
 Общ брой точки
100
 ”

§ 33. Приложение № 2 към § 1, т. 3 се изменя така:

                                                                „Приложение № 2 към § 1, т. 3

Европейски елементи (игрален / анимационен филм)
ТОЧКИ
Носители на авторски права
 
Режисьор
15
Сценарист
7
Оператор / Художник постановчик
4
Композитор
3
Европейски продуцент
15
Официален език на ЕС
10
Актьори
 
Главна роля / Сторибордист и лейаут
10
Поддържаща роля / Главен аниматор
3
Роля / аниматор
1
Екип
 
Художник на филма / Художник на декори
1
Художник костюми / Художник на персонажи
1
Звукорежисьор на терен / Технически директор 
2
Гримьор / Ригер
1
Монтажист 
2
Друг технически екип опертор на кран-фарт техника (грип), глане оформител на художествено осветление(гафер), Камера – фокус оператор(фокус) / Фазовчик / Контурист / Почиствач / Колорист
1
2-ри екип / Триизмерно(3Д) моделиране / Скулптиранен /Дигитализиране
1
Снимки/наем техника/постпродукция
 
Снимачен терен/студио в Европа (най-малко 5 дни) / анимационно студио в Европа
4
Наем на камера/техника/реквизит/костюми / наем на работни станции / рендер ферма
4
Лаборатория – снимки
2
Монтаж (студио) / Композитинг
3
Звук постпродукция/мишунг
5
Лаборатория - постпродукция
5
 Общ брой точки
100
”

§ 34. Навсякъде в закона думите „професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия“ и „професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия“ се заменят с „професионални организации и юридически лица с дейност в областта на филмовата индустрия“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 35. (1) В срок до:
	един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия с цел привеждането му  в съответствие с изискванията на този закон;

два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ и привежда тарифата по чл. 25 от Закона за филмовата индустрия в съответствие с този закон.
(2) Схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 4 се прилагат от влизането в сила на постановлението по ал. 1, т. 1 и след задължително информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014. 
(3) Предвидените в този закон изменения на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3, регистрирани като схема SA.52684 и схема SA.52685, се прилагат от влизането в сила на постановлението по ал. 1 и след задължително информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС)       № 651/2014.
§ 36. (1) Схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1-4 се прилагат за срок, не по-дълъг от срока за прилагане на Регламент (ЕС) № 651/2014 – до 31 декември 2023 г.
(2) Схемата за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 5 се прилага за срок, не по-дълъг от срока за прилагане на Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013 – до 31 декември 2023 г.
§ 37. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Изпълнителна агенция „Национален филмов център” предприема действия за организиране на дейността си в съответствие с този закон.
§ 38. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. 

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ………..…... 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

Динамичното развитие на процесите в областта на филмовата индустрия в световен мащаб през последните 15 години, както и множеството промени, наложени от законодателството на Европейския съюз, наложиха преразглеждане и преоценка на основни положения, заложени в Закона за филмовата индустрия (ЗФИ), засягащи обхвата и процедурите, свързани с държавното подпомагане на производството, разпространението, промоцията, фестивалите и показа на филми. 
Законът е приет през 2003 г. и оттогава е претърпял няколко незначителни изменения. В същото време на глобално ниво промените са драстични – цялостна дигитализация на процесите, експоненциален ръст на обема на продукцията и съвършено нови бизнес и културни модели във филмовата индустрия. През 2005 г. се създават едни от най-големите към този момент доставчици и производители на филми и сериали (YouTube и Amazon Prime, през 2010 HBO GO, стриминг платформата NETFLIX и др.). 
На национално ниво тези процеси, както и приватизирането на киностудия „Бояна” през 2006 г. доведоха до бурното развитие на частния сектор в производството на филмово съдържание и създаване на многобройни обслужващи компании по веригата на производство. Тенденциите на развитие на европейската филмова индустрия в последните години отбелязват значително по-висок ръст на обществено финансиране на филмопроизводството и разпространението на аудио-визуални произведения, достъпа им до екран и развитие на публиката. Действащият към момента закон не отразява тези процеси при ангажимент на същия да развива и подпомага филмовата индустрия. 
За адаптирането на българската филмова индустрия към изискванията и реалностите на 2020 г. в предложението са направени промени в чл. 17 в посока на увеличаване на финансирането на националното филмопроизводство, отделянето на подпомагането на фестивали и културни прояви в отделна схема, като и създаване на нова схема за възстановяване на разходи, която има като ефект  стимулиране на инвестиции в сектора. 

Промените, отнасящи се до националното филмопроизводство:
Промените, заложени в чл. 17 и 18 от ЗФИ, обосновават увеличение на бюджета за производство, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ в размер на 10 000 000 лв. годишно.
Предлаганото увеличение на субсидията за национално филмопроизводство е в резултат на увеличаване на броя на филмите и променена дефиниция за изчисляване на средностатистическия бюджет.  Съгласно § 12 относно чл. 17, ал. 4, т. 1 от проекта на закон годишният размер на средствата за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 12 пълнометражни игрални филма, 22 пълнометражни документални филма и 250 минути анимация.
След приемането на Закона за филмовата индустрия през 2003 г., в чл. 17, определящ минималния размер на държавната субсидия, броят филми е увеличен еднократно през 2007 г. от 5 на 7 игрални филма, от 10 на 14 пълнометражни документални филма и от 120 на 160 минути анимация.
	Така определеният преди 13 години размер на финансиране към настоящия момент предопредели да  се произвеждат предимно камерни филми с ниска постановъчна сложност, със скромен декор и костюми, почти без специални ефекти, което ограничава визуалните им качества и ги поставя в неконкурентно положение спрямо съвременните изисквания в сектора. Това прави невъзможно създаването на исторически филми с висока постановъчна сложност, филми в условна реалност и  пълнометражни анимационни филми на съвременно технологично ниво – продукт, който отговаря на очакванията на българската и европейската публика.
Същевременно тенденциите в Европа през този период задават други параметри на филмопроизводство. Броят на произведените пълнометражни игрални филми в Европейския съюз за 10 години се е увеличил с 50 на сто по данни на Европейската аудивизуална обсерватория. Съотвeтно през 2007 г. са произведени 1422 филма, а през 2016 г. филмите са 2123. 
По данни на ИА „НФЦ” в същия период в България са произведени през 2007 г. – 10 броя, а през 2016 година - само 6 броя. Съответно делът на българските филми спрямо европейските е спаднал за разглеждания период от 0,7 на сто на 0,28 на сто, т.е. 2,5 пъти. Това показва, че България губи значителни позиции и потенциал за присъствие на европейските екрани.
Въпреки това по данни на ИА „НФЦ” за последните години (2015-2019 г.) отчетеният брой посещения в кината на български филми е нараснал над 4 пъти, което показва нуждата на българската публика от тях, и държавната политика в областта следва да отговори на тази обществена потребност.  Филмът „Възвишение“ има 139 731 зрители, „Бензин“ - 98 862 зрители, „Воевода“ - 87 604 зрители, „Вездесъщият“ - 47 005 зрители, „Дъвка за балончета“ - 44 773 зрители, „Лили рибката“ - 35 095 зрители – филми подкрепени от ИА „НФЦ”, и филмите „Привличане“ - 112 934 зрители, „12 А“ - 
57 593 зрители, „Революция Х“ - 54 575 зрители, „Нокаут или всичко, което тя написа“ - 41 836 зрители. 
Наблюдава се положителна тенденция и във международното представяне на българските филми на европейските фестивали – филмът „Баща“ спечели голямата награда Кристален глобус за най-добър филм от фестивала в Карлови Вари, „Не ме докосвай“ – голямата награда Златна мечка от фестивала Берлинале, „Безбог“ – голямата награда Златен леопард на филмовият фестивал в Локарно, „АГА“– голямата награда Сърцето на Сараево от фестивала в Сараево, „Посоки“ – официална селекция „Особен поглед“ на фестивала в Кан. Това поставя името на България на сериозно място в европейската културна палитра.
С развитието на филмовата индустрия от 2003 г. досега естествено са се появили нови форми на производство на филми, които създават многообразие на възможностите като финансиране и продължителност. Това в годините се е отразило в техническо несъвършенство при изчисляване на формулата на средностатистическия бюджет. Предложените промени целят да коригират това.
Предлаганата промяна ще доближи българската филмова индустрия до стандартите на европейската практика и тенденции в областта и културните потребности на обществото. Това ще е от съществено значение за оцеляване на националното филмово творчество, националната киноидентичност и запазване на културното разнообразие в рамките на Европейския съюз.
Осигуряването на средства за филмопроизводството предоставя възможност на продуцентите и авторите да обогатят жанрово и сюжетно филмите си. 
Въвеждането на нова схема за държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ е дългоочаквана промяна, която неминуемо ще доведе до положителен ефект, съответно до по-големи финансови постъпления в икономиката на страната, като същевременно с това ще окаже пряко влияние върху конкурентната среда.
Практиката в други европейски страни - Хърватска, Чехия, Румъния и др. Към 01.01.2019 г. схема за държавна помощта за възстаноявване на разходи не са въвели само България и Швеция, по данни на консултатска компания Olsberg SPI-https://www.o-spi.co.uk/, които са изпреварили България с техните „финансови стимули“, показва, че заплащането на филмовите специалисти в по-високо бюджетните продукции, които навлизат в страната, се покачва значително. Това води до невъзможност за националните продукции с държавно финансиране да привлекат на пазарен принцип специалисти, както и достъп до необходимата техника за заснемането на филми. Реален е рискът малките национални предприятия да изпаднат в тежка неконкурентоспособност по отношение на големите инвеститори и по този начин да бъдат поставени в неравностойно положение в процеса на националното филмопроизводство.

  Предлага се обособяване на нова схема за държавна помощ за фестивали и културни прояви при спазване на условията и сроковете на Регламент № 651/2014 г. в съответствие с чл. 53 от същия регламент.
	Разработена е нова концепция, свързана с начина на сформиране на консултативно-експертните органи към изпълнителния директор на ИА „НФЦ“. Съставите на художествените комисии ще бъдат определяни от вписани в регистър експерти, които отговарят на определени условия. 
	Предлага се съставите на тези комисии да бъдат намалени от 9 на 7 членове. 
	Намалява се мандатът на дейност на художествените комисии на 6 месеца. Условията и редът за водене на регистъра ще бъдат регламентирани с ППЗФИ.  
	Създават се две нови комисии с оглед на регламентиране на схеми за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗФИ. Всяка от тях се предвижда да бъде с  по 5 членове, като и двете включват по двама външни експерти, а останалите членове са служители на Агенцията и на Министерството на културата. С цел постигане на оптимизация на дейността и създаване на необходимата оперативност при извършване на финансова оценка на проектите по всички схеми за държавна помощ (общо 5 бр.) се премахва финансовата комисия. Към настоящия момент тази комисия се състои от 
7 членове, като 5 от тях са външни експерти. Предлага се финансовата оценка на проектите да бъде извършвана от служители от състава на ИА „НФЦ”. 
Намален е съставът на Националната комисия за категоризация на филми (съставите се намаляват от 8 на 5 броя, а членовете от 7 на 5 броя – за всеки състав). Промените, предложени в чл. 11, ал. 1 относно намаляване броя на членовете на комисията, са мотивирани от намаления брой филмови заглавия за разпространение на DVD носители.  През 2009 г. те са общо 155 бр., през 2010 г. – 10 бр., а през 2011 г. – 3 бр., през следващите години и до настоящия момент няма постъпили заявления за категоризация на филми на DVD-носители. Този факт обезсмисля съществуването на комисията в сегашния и вид – с 8 състава. От друга страна, премиерните филмови заглавия на година са 210 бр. (т.е. около 17 бр. на месец), което обуславя  намаляването на членовете на тези комисии. 
Общият брой членове за всички комисии се намалява от 112 на 78 броя.

Предлага се разпространението и показът на филми, дублирани на български език, както и българските филми да имат и субтитрирана версия на български език (чл. 41, ал. 1 от законопроекта). Предложението цели осигуряване на равен достъп на лица с нарушен слух до показ на филми в киносалоните. 
Направени са промени в детайли, свързани с културните критерии за оценка на проекти по чл. 27 от ЗФИ.
Регламентират се нивата на интензитетите на държавна помощ, освен за трудни филми и за предпроизводствен етап и писане на сценарий, но и за трансгранични продукции, за дебютни филми, късометражни филми в съответствие с изискванията на чл. 54, т. 7 и 8 от Регламент № 651/2014 г.
Въведена е забрана, свързана със заплащането на възнаграждение за ползвана техника, наричана VPF (Virtual Print Fee) такса или такса „виртуално копие“. Таксата за виртуално копие се събира от киносалоните от 2009–2010 г. с цел да се компенсира част от инвестицията на кината за закупуване на дигитални киномашини, като идеята е дистрибуторите да съдействат за дигитализацията на киносалоните, като внасят около половината от разликата в цената между дигитално копие и копие на кинолента. Таксата се заплаща само за първата седмица на програмиране, като по-нататъшната програмация зависи от търговския успех на филма. Мотивите за необоснованото договаряне на подобна такса и за  прекратяване на плащането на подобна такса са следните:
-	дигиталните машини, закупени през 2009-2010 г., вече са изплатени;
-	киното отдавна е преминало в изцяло дигитален формат;
-	новите кина се откриват със закупени налични дигитални машини.
Въпреки че посочената таксата за виртуално копие е обект на свободно договаряне, въвеждането на изрична забрана ще ограничи възможностите за злоупотреби в такава насока.
Преразгледани са важни законови дефиниции, като дефиницията за „филм“, средностатистически бюджет на игрален, документален и анимационен филм,  дебют и др.
Необходимо е осъвременяване на критериите за български и европейски филми, съответно на приложенията към посочените дефиниции. В сегашния си вариант в приложението отсъстват позиции като „продуцент“, „български език“, „художник костюми“, „звукорежисьор на терен“, „гримьор“, липсва позиция като „снимки в България“, а постпродукцията не е диференцирана на „постпродукция звук“ и „постпродукция картина“, същото е и при монтажа - липсва разделяне на „монтажист“ и „монтаж-студио“. Подробното и диференцирано изброяване отразява по-точно и изчерпателно параметрите на една продукция и отразява по актуален начин практиките при копродукциите. Така например се дава възможност позицията „монтажист“ да е за единия копродуцент (за България, например), а „монтаж-студио“ да е за друг копродуцент (Дания, например); или „постпродукция звук“ да е в едната страна , а „постпродукция картина“ в другата.
Измененията и допълненията относно дефиницията и критериите за европейски филм (Приложение № 2 към § 1, т. 3, буква "а" от ЗФИ ) ще даде възможност за по-детайлна и точна оценка на включените европейски елементи в една продукция. Въвеждането на по-изчерпателно изброяване и позиции (като например въвеждането на позиции за гримьор, друг технически екип, наем на техника) ще придаде значение и стойност на работата на всички звена във филмопроизводството. 

II. На европейско ниво е признато голямото значение на творческите индустрии, в частност създаването на аудио-визуални произведения за оформяне на европейската идентичност, създаване на добавена стойност и развитие на икономиките на държавите - членки на ЕС. В тази връзка филмопроизводството се откроява предвид високите си разходи за създаване, културната и социално-икономическата му значимост и повишения риск при реализацията, като допринася за:
	промотиране на общоевропейски ценности;

създаване на работни места както в сектора на производство на аудио-визуални произведения, така и чрез ползване на съпътстващи услуги в широк кръг отрасли на производството и услугите;
привличане на парични постъпления по линия на международни копродукции и на филмови продукции, които да се реализират на територията на държавите членки.
Същевременно пазарната конкуренция в производството на аудио-визуални произведения е излязла от рамките на свободния пазар и се подкрепя с допълнителни стимули от държавите, които желаят да привлекат чуждестранни продукции и международни проекти на своя територия. Със Съобщение 2013/C 332/01 на Европейската комисия относно държавната помощ за филми и други аудио-визуални произведения от 14 ноември 2013 г. специално се отбелязва ползата от въвеждането стимули: т. 4.4/39/40/41 „От 2001 година насам държавите-членки започнаха въвеждането на схеми с цел да привлекат в Европа големи продукции, като се конкурираха на световно равнище с места и инфраструктури в Съединените щати, Канада, Нова Зеландия и Австралия. ….. тези продукции са били необходими, за да се поддържа висококачествена инфраструктура за аудиовизуални произведения, да се допринесе за използването на студия, оборудване и персонал от висока класа, както и да се благоприятства трансферът на технологии, ноу хау и експертни познания. Частичното ползване на кинематографичните инфраструктури от чуждестранни продукции ще допринесе също за изграждането на капацитет за реализацията на висококачествени европейски продукции, радващи се на голям интерес…… много от филмите, които се считат за важни проекти на трети държави, всъщност представляват съвместни продукции с участието на европейски продуценти. По този начин държавните помощи ще допринесат и за промоцията на европейските аудиовизуални произведения и за поддържането на инфраструктурите за националните производства.“

Практиката от последните 10 години потвърди необходимостта от въвеждане и успешното функциониране на схемите за стимулиране на филмопроизводството. Доказателства в тази посока представя следният сравнителен преглед, свързан с въвеждането на стимули в Европа, както и в страни от Северна и Южна Америка, Австралия и др.
Към настоящия момент в световен аспект се прилагат няколко регулаторни инструмента, наричани стимули за филмовата индустрия и познати като:
- Cash Rеbate - възстановяване на част от допустимите за производство на филми разходи, извършени на територията на дадена страна;
- Данъчен кредит, чрез който се предлага намаляване на дължим корпоративен данък или връщане на данък и др. 
- Данъчен щит, при който на основаната на направените инвестиции субектите се възползват от данъчни облекчения.
По данни на една от водещите в световен мащаб консултантски компании в областта на творческите индустрии - Olsberg SPI (Великобритания), чиито клиенти са Европейската комисия, правителствени органи, държавни филмови комисии, частни компании, водещи разпространители и др., през 2019 г. вече 97 държави са въвели механизми на стимулиране на производството на аудио-визуални произведения, като превес се дава на механизма Cash Rеbate – възстановяване на част от допустимите за производство на филми разходи. През 2020 г. по данни на същата компания 100 държави в целия свят имат въведени схеми за стимули.


Фиг. 1: Глобални стимули за филмопроизводство по тип 
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Източник: Глобален Индекс на Стимулите на OLSBERG SPI. Актуален към май 2019. „Смесени“ реферира към системите или юрисдикциите, комбиниращи повече от един вид стимули.

 В Европа такава регулация са въвели: Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Ирландия, Италия, Литва, Германия, Исландия, Латвия, Холандия, Швейцария, Словения, Португалия и др., както и съответно съседните на нас държави като: Румъния, Гърция, Сърбия, Северна Македония и  Черна гора.
Повечето от тях прилагат т.н. Cash Rеbate, а други поне два от разгледаните по-горе възможни стимули за насърчаване на филмопроизводството и привличане на чуждестранни инвестиции - данъчен кредит или данъчен щит.
Всяка от държавите е разработила механизъм, който се отличава със специфики по отношение на видовете допустими разходи, общия процент на възстановени разходи и др. Размерът на възстановените разходи при някои от държавите е 20 % (Чехия, Латвия, Литва, Северна Македония), в други е 25% (Хърватия, Малта, Норвегия, Черна гора), като на места достига до 30 и 35 %, (Гърция, Румъния, Кипър, Естония, Холандия и др.) или надвишава този процент - Белгия (42%). 
Спецификите на всяка схема определят и нейния годишен бюджет на разходите, като съответно предоставената от държавата годишна субсидия варира от около 2 до 50 млн. евро годишно. Така например: Естония (2 млн. EUR), Чехия (31,4 млн. EUR), Хърватия (4,2 млн. EUR), Кипър (1,5 млн. EUR), Гърция (72 млн. EUR), Сърбия (7 млн. EUR.), Румъния (51,9 млн. EUR), Словакия (4,6 млн. EUR), Унгария (402 млн. EUR) - за периода 2017- 2019 г. 
Механизмите за финансиране чрез стимули са много подробно разработени и включват също така: изисквания към кандидатите, критерии за допустимост на проектите, изисквания за видовете допустими разходи и др. Стимулите се прилагат за производство на аудио-визуални произведения като пълнометражни игрални, документални и анимационни филми и телевизионни и анимационни сериали с определена продължителност на епизода. Посочените произведения преминават оценка като културни продукти съобразно критерии, заложени от всяка държава. Изискването в тази насока произтича от разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от   17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (Регламент (ЕС) № 651/2014).
Успоредното съществуване на схемите за национални произведения заедно със схемите за стимулиране на филмовата индустрия е ясно очертано и прилагано успешно. Ето и примерите в някои от европейските държави: 
Чехия: Чешкият филмов фонд управлява основно два бюджета и контролира две подорганизации - чрез "Чешкия филмов център" за селектирана помощ (производство на чешки игрални, документални, късометражни и др. филми, за развитие, за фестивали и др.) на стойност 
14 500 000 евро годишно и чрез  Чешката филмова комисия - за привличане на чуждестранни филмови проекти в Чехия чрез инструмента за възстановяване на разходи на стойност 31 400 000 евро годишно. 
Хърватия: Хърватският аудио-визуален център управлява няколко схеми. Относно производството на филми, точно както и у нас, те са следните: Отделът за "Филмово производство и допълнителни услуги" управлява  следните схеми: Схема за подпомагане производството на игрални филми, Схема за подпомагане производството на дебютен игрален филм, Схема за подпомагане на игрални копродукции. Отделът "Filming in Croatia" управлява схемата за възстановяване на разходи за производство на филми в Хърватия от чуждестранни продуценти. 
Румъния: Румънският филмов център управлява две основни схеми - кредитна с 10-годишен безлихвен кредит за развитие и за производство на филми - игрални, документални, анимационни както късометражни, така и пълнометражни и др., и грантова - за филмови фестивали и за разпространение. Националната комисия за стратегии и прогнози управлява схемата за възстановяване на разходи, вложени в производство на филми от чуждестранни продуценти с бюджет 50 млн. евро годишно. 
Полша: Полският филмов институт управлява както схеми за финансиране  на производството на полски филми и други аудио-визуални продукти, разпространението им, участието им във фестивали и др. с годишен бюджет 35 млн. евро, така и  схема за възстановяване на разходи към чуждестранни продуценти, заснели своите филми в Полша, с бюджет 48 млн. евро годишно. 
Посоченото показва, че приемането и администрирането на т.н. стимули чрез схема за държавна помощ, паралелно със съществуващи схеми за държавна помощ за производство на филми в страни - членки на ЕС, е успешна практика, свързана с прилагането на различни по същността си механизми за финансиране на филмовата индустрия.

Признати ефекти от въвеждането на стимулите:
Активната политика на държавите в тази сфера е обусловена от широкия диапазон на  ефектите, които носи тази индустрия: икономически, културни, социални придобивки и др., изразяващи се във висока добавена стойност, работни места, повишаване на квалификацията на кадри в различни сектори на икономиката, свързани с производството на филми, културен туризъм и национално брандиране. 

Ръст във филмопроизводството
Въвеждането на т.н. стимули е довело до ръст във филмопроизводството в редица страни. Филмовата индустрия в Чехия расте със средно 18% на година след въвеждане на финансови стимули. В годината след въвеждането им разходите за филмови продукции в Хърватия се увеличават с 90%. 
Фиг.3: Принос на предприятията от филмовата индустрия. 
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Позицията по ординатата показва съотношението процент на броя предприятия от филмовата индустрия спрямо общия брой на предприятията в съответната икономика. Обемът на сферите показва приноса към брутната добавена стойност на предприятията от филмовата индустрия. Видима е внушителната разлика между България (1) – най-долу вляво - и Унгария (3) например – държава от Източна Европа, но с въведени финансови стимули от повече от десетилетие - по отношение на приноса към брутната добавена стойност и по отношение на дела в броя на предприятията от филмовата индустрия в местната икономика. 

Ръст на производителността на труда
Производителността на труда в този отрасъл е сред относително високите в българската икономика: 19 629 евро на един зает и е на 25-о място от 
61 статистически раздела, които наблюдаваме – от добив на въглища до ветеринарномедицинска дейност. За сравнение производителността на труда в сферата на филмовата индустрия е 5 пъти по-висока от тази в ресторантьорството, близо 4 пъти по-висока от тази в производство на облекло и 2 пъти по-висока от производителността на труда в раздели като производство на хранителни продукти или на текстил – все традиционни за нашата икономика отрасли. 
Сравнителният анализ на държави, в които има въведени финансови схеми за стимулиране на филмовата индустрия, и такива, в които няма, показва, че обемът на филмовата индустрия (като процент от БВП) е до 5 пъти по-голям, когато държавата предоставя финансови стимули. Можем да заключим, че въвеждането на финансови стимули за филмовата индустрия води и до ръст в нивата на заетост.
Ефектът от въвеждане на схемата върху производителността на труда е представен в Таблица 2 с кратък анализ на данни с източник - 
доклад на ЕС: SME Performance Review, European Commission, 2019 (https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_en).

Таблица 2 
Производителност на труда в евро в раздел J59 за периода 2015-2019 г.
Промяна 
2015-2019
(в %)

2015 г.
2016 г.
2017 г. 
2018 г.
2019 г.

България
17494
17683
17562
18501
19629
+12,2
Хърватия
29141
33433
35759
37146
38263
+31,3
Чехия
23803
23985
27099
29591
30867
+29,7
Унгария
23856
11144
33142
34858
36969
+55,0
Великобритания
72471
85470
82535
85455
87923
+21,3
Източник: SME Performance Review, European Commission, 2019

	В държавите, които имат финансови стимули за филмово производство, производителността на труда расте, но с по-бързи темпове: в Хърватия с 31%, в Чехия с 30%, в Унгария с 55%, във Великобритания с 21%.  Данните показват съвсем ясно рязко изоставане на България в този сектор и тенденциите са тази „пропаст“ между страната ни и нашите конкуренти да се задълбочи. 

Популяризирането на страната като туристическа дестинация 
С оглед на даденостите на страната като географско положение и туристическа дестинация,  реална е възможността България да заеме водещо място на пазара на кинематографски услуги. Привличането на световноизвестни имена (актьори, режисьори и др.), които да рекламират България като красиво и сигурно място с богата природа, храна и хора, оказва решаващо въздействие върху популяризирането на страната като туристическа дестинация.

Състоянието в България:
Въпреки че България е известна като една от най-атрактивните държави за производство на филми със своята инфраструктура, природа, локации и компетентни екипи,  към настоящия момент големите проекти тревожно се отклоняват към съседните държави, които предлагат финансови стимули – Румъния, Гърция, Сърбия, Хърватия, Македония (по данни на компании от сектора). За 2019 година са привлечени от други и съседни на нас държави - Румъния, Хърватска, Сърбия, Чехия и Унгария, девет продукции с общ бюджет 85 милиона евро, които биха ангажирали близо 4000 души в производство.
Въвеждането на финансови стимули в България ще позволи бързото догонване на конкурентните държави по тези показатели. Българските предприятия в сектора ще се увеличат или ще се окрупнят, дори ще се появят нови предприятия, готови да създадат мощности „на зелено“ - строеж на нови студия и друга инфраструктура, а създадената добавена стойност ще нарасне, оттам и производителността на труда, като това ще обърне тенденциите.
С въвеждането на стимули ще се увеличи и необходимостта от нови кадри, които ще бъдат обучени за тези специфични професии.  
Ефектът върху пряко ангажираните в сферата субекти е ясно видим при анализа на разпределението на основните пера в бюджета на една филмова продукция. А то е приблизително следното:
Най-голям дял на разходите във филмовите проекти се отнася към категорията „Разходите за заплати и възнаграждения“ на филмовия екип     (35-46%). По време на подготвителния период, снимачния период и при приключването на продукцията биват заети средно между 200 и 800 души. Много често през периода на постпродукция оказват услуги още 100 – 150 и повече хора, заети с монтажа на картината, звука и изработването визуалните ефекти (анимация).
Като процентен дял от общия размер на разходите категорията „Наеми на техника, оборудване и други“ се изравнява с възнагражденията на екипа. Освен техниката и оборудването за снимки, на място се наемат и закупуват стоки и вещи, необходими за гардероба и изработката на костюмите, реквизит, материали за филмовите декори и др. Значителен дял от общия обем имат и „транспортните разходи“, заемащи между 5-6% от бюджета, разходите за друг вид услуги като кетъринг и крафт услуги, застраховки, охрана, медицинско обслужване и др., които са между 6% и 10%.
Пряко засегнати и потенциални кандидати по схема за възстановяване на разходи са предприятията от Раздел J59 (по КИД 2008) „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозапис и издаване на музика“. Това са продуценти, доставчици на услуги за производство на аудио-визуални произведения. По данни на НСИ за периода 2016-2018 г. в секторите с код 59.11 - Производство на филми и телевизионни предавания и код 59.12 -Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция) (по КИД 2008), в сектора средният брой на наети по трудови или извънтрудови правоотношения лица е 7700.  

Таблица 3
година
2016
2017
2018
Средно за периода 
среден брой заети
6331
7540
9431
7767

Таблица 3 показва ръст на броя пряко заети в избрания период и съответно увеличаване на значимостта на филмопроизводствения сектор за националната икономика. 

Филмовото производство осигурява ангажираност на над 60 вида професии в страната и поръчки за множество малки и средни предприятия (МСП). Тук се включват предприятия от секторите „Преработваща промишленост“, „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“, „Финансови и застрахователни дейности“ и др. Извадка от аналитичните счетоводни регистри на дружества от сектора показа ангажираността на български МСП, имали търговски отношения с производителите на някои по-големи чуждестранни филмови продукции, създадени в България:
	The Expendables 2 (Непобедимите 2) - договори с 1892 МСП;

Conan the Barbarian (Конан Варварина) - договори с 1512 МСП;
300: Rise of an Empire (Възходът на една империя) - договори с 1503 МСП.



Статистиката показва, че бюджетите на чуждестранните филмови продукции, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ за последния тригодишен период  (от 01.2016 до 06.2019 г.) средно  годишно  се регистрират 11 бр. чуждестранни продукции при средна годишна стойност на бюджетите им  - 111 060 277 лв.
Данните на НСИ от сектор Раздел J59.11  (по КИД 2008)  в клас 15130 „Нетни приходи от продажби на услуги“ сочат, че нетните приходи от продажби само на филмопроизводствени услуги за 2018 г. е в размер на 177 359 000 лева. При предвиждан ръст в сектора от 40% очакваните годишни приходи са в размер около  248 300 000 лева. При наличие на 25% стимул необходимият бюджет за обезпечаване на програмата би бил 62 000 000 лева. Имайки предвид, че част от приходите по код 15130 са получени от предприятия с дейност производство на телевизионни предавания, както и че не всички разходи за производство ще бъдат допустими, и, че част от проектите няма да преминат изискванията за допустимост, необходимият стартов бюджет на схемата през първата година се предлага  да бъде е в размер 15 000 000 лева.

	Болшинството държави, въвели стимули в ЕС, прилагат инструмента Cash Rebate. Всички те са хармонизирали националното си законодателство в съответствие с Регламент (ЕС) 651/2014 с изключение на няколко, които имат годишен размер на схемата, надхвърлящ 50 000 000 EUR, и преминават през процедура на  индивидуална нотификация към ЕК.  Докладът на ЕК  посочва,  че Cash rebate е предпочетеният регулаторен инструмент в сравнение с другите два. Причините за това е прозрачността и опростеността  на администриране на схемата.  
Намирането на алтернативни източници за финансиране на разходите по такъв тип схема като например отчисления от продажби на билети в кината са неприложими при регулиране на настоящата схема, на базата на получени данни от приходи от билети. Статистиката за приходите от продадени билети за всички филмови продукции (български и чуждестранни) в национален мащаб по данни на ИА „НФЦ” за последните 3 години показва, че стойността им рядко надхвърля 48 000 000 лв. годишно с вкл. ДДС, което показва, че не биха могли да служат като база за прогнозиране на разход.



Година
Бруто приход 
 от продадени билети в лева                                   (с ДДС)
средна цена             на билет

до                         10.09.2019 г.
31,970,458
9.79 лв.

2018 г.
46,036,035
9.39 лв.

2017 г.
50,700,402
9.10 лв.

2016 г.
48,424,171
8.75 лв.

2015 г.
45,878,882
8.60 лв.


Таблица 4. Данни  на ИА „НФЦ“ за приходите от киноразпространение,  приходите от билети за четиригодишен период 2015-2019 г. 

Принципът на действие на схемата се основана на следното:
Вложените частни средства в производството на аудио-визуално произведение подлежат на частично възстановяване от държавата в процент, определен от съответната държава, прилагаща такъв вид схема за държавна помощ. Допустими за възстановяване са само определен вид разходи,  извършени на територията на съответната държава с цел производство на аудио-визуално произведение. За администратора възниква задължение за изплащане чак след като инвестицията е направена и в доказателство са приложени всички документи за направени разходи, включително за заплатени дължими данъци и осигурителни вноски. 
Този тип стимулиране насърчава продуцентите отново и отново да избират същата държава при производството на следващите си аудио-визуални произведения. В тази връзка стимулите се явяват решаващ фактор, за това къде да бъде осъществен снимачният период на филма, както и да бъдат извършени други дейности, свързани с производството на филма.
С оглед на представения анализ относно необходимостта за въвеждане на регулация, свързана със стимули за филмовата индустрия, се предлага:
С допълнение в чл. 26, ал. 1 от ЗФИ се въвежда нова схема за държавна помощ за възстановяване на разходи за производство на аудио-визуални произведения при спазване на изискванията и сроковете на Регламент           № 651/2014 г. 
Създадена е нова глава пета „а“ в Закона за филмовата индустрия с наименование: „Възстановяване на разходи за производство на аудио-визуални произведения“. Регламентирани са изисквания за кандидатстване по новопредлаганата схема като допустимост на заявителите по процедурата, допустими проекти и изпълнение на културни критерии и др.
По процедурата могат да кандидатстват продуцент, копродуцент и доставчик на филмопроизводствени услуги. Въведени са изключения по отношение на заявителите, чрез които се разширява обхватът на кандидатстващите лица.
Регламентирани са видовете произведения, които са допустими за финансиране (чл. 35е, ал. 2). Те са:
1. игрален филм с продължителност над 70 минути;
2. документален филм с продължителност над 70 минути или документален сериал;
3. анимационен филм или анимационен сериал с обща продължителност над 24 минути; 
4. телевизионен филм или телевизионен сериал с времетраене на всеки епизод над 40 минути.

Произведенията, с които се кандидатства, преминават тест, който съдържа културни критерии и критерии, свързани с икономическия принос на продукцията. Основните културни критерии, заложени в теста и подробно регламентирани с ППЗФИ, са: насърчаване на произведения, чийто сценарии, главен герой или второстепенните герои са пряко свързани с културата, историята, митологиите или религиите в България или Европа, авторът на произведението е гражданин на страни от Европа или България, окончателната версия на произведението е на един от официалните езици на ЕС, популяризира се българската или европейската културна идентичност, произведението отразява значими български или европейски ценности, съдържа иновации. Паралелно с посочените критерии на оценяване като икономически критерии ще подлежат: принадлежността на екипа към страна на ЕС или България, осъществяване на снимките на територията на България (брой снимачни дни) и осъществяване на постпродукцията на територията на България.
Предлага се да бъде въведена забрана, съответно да бъдат наложени ограничения за произведения, които може да доведат до уронване авторитета на Република България или българската нация, насочени са срещу правовия ред или конституционните принципи, приканват към война, расизъм, прояви на национализъм, религиозна омраза и национален сепаратизъм, включват или насърчават прояви на дискриминация и др.
Освен посоченото е извършен преглед на съществуващите дефиниции, въведени са нови дефиниции за целите на предлаганата нова схема за държавна помощ, като тоук-шоу, дневна драма, риалити шоу и др. Такъв вид произведения няма да бъдат допустими за финансиране.

Регламентирани са следните финансови параметри на схемата:
На възстановяване подлежат:
1. разходи в размер на 25 процента от всички допустими разходи за производството на  аудио-визуално произведение по чл. 35е, ал. 2, свързани с доставка на стоки и услуги, предоставени в Република България от физически и юридически лица, регистрирани по българското законодателство;
2. разходи в размер на 25 процента от всички допустими разходи за производството на  аудио-визуално произведение по чл. 35е, ал. 2, свързани с услуги, предоставени в Република България от физически лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, чийто доход, генериран от източник в Република България, е обложен с окончателен данък по българското законодателство.
Предлага се размерът на годишна субсидия за схемата да бъде установен със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
Предвижда се редът за кандидатстване по схема за възстановяване на разходи да бъде разписан в детайли в акт на Министерския съвет с Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, като съответно влизането на новата схема в сила ще бъде обвързано с влизането в сила на това постановление. В аналогичен план се разглежда и промяната, свързана със схемата за държавна помощ за фестивали и културни прояви, която се предлага да бъде регламентирана при условията на чл. 53 от Регламент № 651/2014 г. 
Към предложения проект на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които ще доведат до въздействие върху държавния бюджет, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Съгласно чл. 27 от Закона за държавните помощи администраторът на помощ е длъжен предварително да информира и да съгласува с министъра на финансите всяко намерение за предоставяне на нова държавна помощ и за изменение на съществуваща държавна помощ, когато държавната помощ попада в обхвата на общ регламент за групово освобождаване. В съответствие с посоченото изискване е получена положителна оценка и становище от министъра на финансите по предлагания законопроект съгласно чл. 30 от Закона за държавните помощи.  
В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове е извършена частична предварителна оценка на въздействието. Съгласно 
чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация оценката на въздействие на законопроекта е съгласувана с дирекция „Модернизация на администрацията”.
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет  страницата на  Министерството на културата и на Портала за обществени консултации за срок 30 дни. 
Към материалите е приложена Справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове, изготвена от Министерството на правосъдието.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

…………………. 2020 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2020 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)

