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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 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 от 2013 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 95 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 20, ал. 1, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или” се заличават. 
§ 2. В чл. 28 ал. 6 и 7 се изменят така:
„(6) Размерът на средствата за държавно подпомагане на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от бюджета на проекта, а за трудни филми - 80 на сто от бюджета на проекта, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.
(7) На територията на Република България се разходват средства от бюджета на проекта, изчислени в процент от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане - най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто. Националният съвет за кино ежегодно може да определя минимален процент за разходване, по-висок от 75 на сто.”
§ 3. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
	В т. 2, буква „б” думите след „български език” се заличават.
	Точки 14, 15 и 16 се изменят така:

„14. "Средностатистически бюджет на игрален филм" е бюджет на игрален филм с времетраене над 90 минути, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитриране на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година.
15. "Средностатистически бюджет на документален филм" е бюджет на документален филм с времетраене над 60 минути, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.
16. "Средностатистически бюджет на анимационен филм" е бюджет на анимационен филм, определен на основата на една минута екранно време, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.”
3. Точка 23 се изменя така:
„23. "Труден филм" е филм, чиято единствена версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.”

преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Подпомагането по реда на този закон в рамките на мярка за помощ SA.30569 – Схема за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия С(2012)5572 от 2 август 
2012 г., се прилага до 31 декември 2017 г. След тази дата нови индивидуални помощи по схемата не се предоставят.
§ 5. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му 
в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на …………………… 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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към проекта на Закон за изменение на 
Закона за филмовата индустрия

Предложеният законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия (ЗФИ) има за цел да синхронизира действащата у нас нормативна уредба с европейските изисквания относно финансирането на производството, промоцията и разпространението на филми.

1. Със законопроекта се предлагат разпоредби, които имат за цел да изпълнят ангажименти на Република България, свързани с привеждане на действащите схеми за държавна помощ в областта на филмопроизводството в съответствие със Съобщение на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения (текст от значение за ЕИП) – 
OB, C 332/15.11.2013 г., наричано по-нататък „Съобщение относно филмовата индустрия”.
Посоченото се налага вследствие на мониторинг на схема за помощ SA.30569(2016/MX) - Схема за помощ на българската филмова индустрия, провеждан от Европейската комисия, Главна дирекция „Конкуренция”. 
За резултатите от мониторинга  е уведомено Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз с писмо от 5 октомври 2016 г., съответно е уведомена и Изпълнителна агенция „Национален филмов център”. В писмото се посочва, че въз основа на информация, изпратена от компетентните органи на Република България, Главна дирекция „Конкуренция” е взела становище, че разглежданата схема и индивидуалната помощ, отпускана от българските органи, са prima facie, съобразени с Решението на Комисията от 2 август 2012 г. и Съобщението относно филмовата индустрия, с изключение на това, че правното основание на схемата не е в пълно съответствие с принципа на обща законосъобразност, посочен в раздел 5.1 (точки 48 и 49) от Съобщението относно филмовата индустрия в следните три пункта:
На първо място, принципът на обща законосъобразност не е зачетен напълно, доколкото е налице изискване за българско гражданство на авторите във връзка с производството на оригинална версия на български филм, което представлява нарушение на принципа на недискриминация 
(§ 1, т. 2, буква „б” от Допълнителната разпоредба на ЗФИ). Посочва се, че до въвеждането на посоченото изискване в ЗФИ провежданият мониторинг няма да бъде приключен.
С § 3 от законопроекта се изменя § 1, т. 2, буква „б” от Допълнителната разпоредба на ЗФИ, като изискването за българско гражданство се заличава.
На второ място, във връзка с последното изречение на т. 50 от раздел 5.1 „Обща законосъобразност” на Съобщението относно филмовата индустрия се препоръчва да бъдат изяснени задълженията за териториалност на разходите, предвид това, че таванът от 80 на сто от бюджета на продукцията понастоящем липсва в ЗФИ (чл. 28, ал. 7 от ЗФИ). Поискано е също така да бъдат предприети действия и по спазването на другите изисквания, посочени в т. 50, и по-специално, че само до 160 на сто от размера на помощта, отпусната за производството на дадено аудиовизуално произведение, се изразходват на територията, където е отпусната помощта 
(т. 5, първо тире от съобщението).
В Съобщението относно филмовата индустрия, раздел 5.1 „Обща законосъобразност” в т. 50 се посочва:
„50. С оглед на специфичната ситуация на европейската филмова индустрия, в схемите за подпомагане на филмовата продукция може:
- да се изисква до 160 % от размера на помощта, отпусната за производството на дадено аудиовизуално произведение, да бъдат изразходвани на територията, където е отпусната помощта, или
- размерът на помощта, отпусната на дадено аудиовизуално произведение, да бъде изчислен като процент от разходите за дейности, свързани с филмовото производство в държавата-членка, отпускаща помощта, обикновено в случай на схеми за помощ под формата на данъчни облекчения.
И в двата случая държавите-членки могат да изискат от проектите минимално равнище на производствена дейност на своя територия като условие за получаване на помощ. Това равнище не може обаче да надвишава 50 % от целия бюджет на продукцията. Освен това териториалното обвързване в никакъв случай не трябва да надвишава 80 % от бюджета на продукцията.”
Разгледаното тук изискване за процентно разходване на част от бюджета на продукцията на територията на Република България е пояснено в самото Съобщение на Европейската комисия, с оглед практическото му прилагане със забележка в предходен раздел - раздел 4.3 от Съобщението, като забележката е отнесена към т. 35 от този раздел. В посоченото пояснение се дава пример с продуцент, който снима филм с бюджет 
10 млн. евро и кандидатства за помощ по схема, от която се отпускат най-много 1 млн. евро на филм. От продуцента може единствено да се очаква да изхарчи 1,6 млн. евро от бюджета на продукцията на територията, която предлага помощта. Ако обаче бюджетът на филма е 2 млн. евро и е получен максималният размер на помощта, продуцентът ще бъде изправен пред задължение за териториалност на разходите, съответстващо на 80 на сто от бюджета на продукцията.
С § 2 от законопроекта се изменя чл. 28, ал. 7 от ЗФИ, като се предвижда, че на територията на Република България се разходват средства от бюджета на проекта в размер  най-малко 75 на сто и не повече от 
160 на сто, изчислени като процент от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане. Националният съвет за кино ежегодно може да определя минимален процент за разходване, по-висок от 75 на сто.
На трето място, предлаганите изменения и допълнения имат за свое основание разбирането, че е необходимо да се запазят основните параметри на действащата към момента схема за помощ на българската филмова индустрия по отношение на максималния размер на подпомагането и неговия интензитет. Необходимо е българското законодателство да бъде приведено в съответствие с основни изисквания на европейското законодателство и по-специално схемата на държавните помощи за филмопроизводството да бъде ориентирана главно към производството на т. нар. „трудни филми”.
С § 3, т. 3 от законопроекта се изменя съществуващата т. 23, регламентираща легално определение за нискобюджетен филм. Въвежда се ново легално определение за „труден филм” в съответствие със регламентираното в Съобщението на Комисията относно филмовата индустрия, в част 5.2, точка 52, 2: „Филми, чиято единствена версия е на официалния език на държава членка с ограничена територия, население и езикова област, в този контекст могат да се разглеждат като трудни аудиовизуални творби.”
С § 3, т. 3 от законопроекта е предложена легална дефиниция на труден филм: „филм, чиято единствена версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година”.

Въвеждането на легално определение за труден филм е от особена важност, тъй като възприетите в Европейския съюз политики отреждат ключово значение именно на този вид творби при определяне на параметрите и лимитите за финансово подпомагане на производството, промоцията и разпространението на игрални, документални и анимационни филми на територия на ЕС.
Затова в чл. 28, ал. 6 от ЗФИ, думите „нискобюджетни филми”са заменени с „трудни филми”.
2. Съгласно условията в т. 14 и т. 54 от решението на Европейската комисия Схемата за помощ SA.30569 (2016/MX) е одобрена до 31 декември 2017 г. След изтичането на схема SA.30569 (2016/MX) нова помощ, дори в рамките на одобрен бюджет, не следва да се предоставя. Тази нова помощ би била неправомерна от гледна точка на Договора за функциониране на Европейския съюз. Администраторът на помощта може да разработи нова мярка за подпомагане, която да замени действащата, за което е предприета инициатива от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ чрез предложен проект на схема за помощ по правилата на груповото освобождаване съобразно чл. 54 от 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 (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L 187, 26/06/2014). Адаптирането на условията на новата схема е в ход.
Като се има предвид обаче, че действащата схемата е с ограничен срок на действие, необходимо е да се предвиди изричен текст, регламентиращ спирането на действието на схема за помощ SA.30569 (2016/MX) след 31 декември 2017 г. За целта с преходна разпоредба на законопроекта се регламентира изрично, че след 31 декември 2017 г. нови индивидуални помощи по схемата не се предоставят.
3. Предложенията за изменение на легалните определения за средностатистически бюджет на игрален филм, средностатистически бюджет на документален филм и средностатистически бюджет на анимационен филм се налагат с оглед дигитализацията на процесите на производството и разпространението на филми, както и за установяването на еднакви условия за финансово подпомагане на различните категории филми, които се произвеждат и разпространяват у нас. От текстовете на определенията отпадат думите, определящи дължината и вида на филмовата лента.
Промяната в съответните определения е извършена след анализ по прилагането на посочените легални дефиниции, включващ направените изчисления за средностатистически бюджет на филм по реда на действащите разпоредби на § 1, т. 14, 15 и 16 от ЗФИ. Изчисленията са извършени на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство в два раздела със средни стойности за всеки филм. Към получените средностатистически производствени разходи е добавена стойността, изчислена по официалния индекс на инфлацията за 2016 г., като за игралните филми е добавена стойността на разходите за реклама и промоция. При формиране на изчисленията не е прилаган критерият „35 мм филмова лента”, но реално отчетните разходи включват ползването на дигитални носители, които са по-евтини като себестойност, но от друга страна, новите технологии за запис, обработка и монтаж на филмовия материал предполагат ангажирането на високоплатени специалисти.
4. Във връзка с изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на официални удостоверителни документи на хартиен носител със законопроекта се предлага изменение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗФИ с цел отпадане на изискването за предоставяне на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър. Това удостоверение се изисква при вписване в публичния регистър по чл. 19, ал. 1, т. 1-3  на филмовите продуценти, разпространителите на филми и на лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България. 




ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Томислав Дончев)
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………..………………. 2017 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 2017 г. проект на Закон за изменение на Закона за филмовата индустрия.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение 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.



ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  (Томислав Дончев)


