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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 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 и 77 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. национална комисия за разпространение на филми;”
б) досегашните т. 3-5 стават съответно т. 4-6.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Членовете на консултативно-експертните органи по ал. 1 получават възнаграждение за участието си в тях, което се определя с правилника за прилагане на закона, освен ако в закон е предвидено друго.“
§ 2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Национална комисия за разпространение на филми се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от петима членове, четирима от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия и един член, определен от агенцията. 
(2) Националната комисия за разпространение на филми разглежда постъпилите проекти, оценява ги по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.“
§ 3. В чл. 13  ал. 2 се изменя така:
„(2) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки отделен проект за производство и разпространение на филми, за фестивали и за показ на филми.“
§ 4. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Комисиите по чл. 8 извършват оценка на  проектите, допустими за подпомагане в обхвата на схемите по чл. 26 от този закон.
(2) Организацията на дейността на националния съвет за кино и на комисиите по чл. 8 се урежда с правилника за прилагане на закона.”
§ 5. В чл. 16, ал. 3  т. 4 се отменя.
§ 6. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България се предвижда:
1. субсидия за агенцията, която включва и средствата за подпомагане на схемите по чл. 26, като годишният й размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;
2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;
3. средства за издръжка на агенцията;
4. средства за финансиране на национални фестивали, организирани от агенцията съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7.“
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Средствата, набрани по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, т. 1, се разходват за държавно подпомагане чрез схемите по чл. 26. 
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва: 
1. до 5 на сто за схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 - за финансиране на разпространението на филми, и до 5 на сто за схемата по чл. 26, ал. 1, т. 3 - за финансиране на показа на филми;
2. до 5 на сто - за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 - за финансиране на фестивали;
3. не по-малко от 85 на сто – за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 - за финансиране на производството на филми, от които до 5 на сто за финансиране по чл. 30а.”
2. Създава се ал. 4:
„(4) Годишният бюджет на всяка една от схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не може да превишава 97 милиона и 790 хиляди лева.“
§ 8. В чл. 26 се  правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Държавното подпомагане  по реда на този закон се реализира под формата на:
1. схема за държавна помощ за производство на филми - при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 
17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014”, и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят;
2. схема за държавна помощ за разпространение на филми - при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014;
3. схема за минимална помощ за фестивали и показ на филми - при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 
18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013", и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(2) Администратор на помощта по ал. 1 е Изпълнителна агенция „Национален филмов център“.”
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Условията и редът за отпускане на средствата по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”
3. Досегашните ал. 3-6 стават съответно ал. 4-7 и се изменят така:
„(4) Лицата, получили държавно подпомагане, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред агенцията. В случай на плащане на траншове, преди изплащането на последната част лицата, получили държавно подпомагане, представят финансов отчет за извършените разходи, заверен от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.
(5) При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014, на Регламент (ЕС) № 1407/2013, на този закон и на правилника за прилагането му получателят на държавната помощ по схема съгласно чл. 26 възстановява пълния размер на средствата със законната лихва от датата на предоставяне на помощта до окончателното й изплащане.
(6) Не могат да кандидатстват за финансово подпомагане по реда на този закон:
1. членовете на националните художествени комисии, националната комисия за разпространение на филми и  финансовата комисия - за срока на мандата на съответната комисия, в която участват;
2. служителите на агенцията.
(7) Член на орган по чл. 10, 10а и 13, който е напуснал състава му, не може да кандидатства за финансово подпомагане по реда на този закон до изтичането на мандата на съответния орган.”
4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
§ 9. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) За държавно подпомагане по чл. 26 могат да кандидатстват проекти, чийто вносители са вписани в регистъра по чл. 19, 
ал. 1, нямат просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата и отговарят на всички изисквания за допустимост за финансиране съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013, включително посочените в този закон и в правилника за неговото прилагане.
(2) Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.”
§ 10. В чл. 27, ал. 1  основният текст се изменя така: 
„(1) За държавно подпомагане по чл. 26 кандидатстват проекти, които се оценяват като културни продукти по следните критерии:“.
§ 11. Наименованието на раздел II се изменя така: 
„Държавно подпомагане на производството на филми“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 1 се осигурява за проекти за:
1. производство на български филми, включително дебютни филми;
2. производство на филми при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудиовизията;
3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват;
4. дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарии и създаването на филми по т. 1-3.“
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Интензитетът на помощта за производство на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от допустимите разходи от бюджета на проекта, а за трудни филми - 80 на сто, 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 най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане, като този процент не може да надхвърля 80 на сто от общия бюджет на филма. Националният съвет за кино може ежегодно да предлага минимален процент на разходваните средства, по-висок от 75 на сто. Минималното равнище на производствената дейност на територията на Република България е до 50 на сто от общия производствен бюджет на филма.”
§ 13. Член 29 се отменя.
§ 14. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Държавното подпомагане по чл. 28 се осъществява след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.
(2) С кандидатите, придобили право да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“
§ 15. Член 30а се изменя така:
„Чл. 30а. Държавно подпомагане за производство на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци, се извършва по предложение на министъра на културата, като българските продуценти кандидатстват пред агенцията на извънредна конкурсна сесия. Проектите се разглеждат при условията и по реда на този закон и на правилника за прилагането му в рамките на схема за държавна помощ за производство на филми по чл. 26, ал. 1, т. 1.“
§ 16. В чл. 31, ал. 1 след думите „Държавно подпомагане“ се добавя „за производство на филми“ и накрая се добавя „в рамките на схема за държавна помощ за производство на филми по чл. 26, ал. 1, т. 1“.
§ 17. Наименованието на раздел III се изменя така: 
„Държавно подпомагане за разпространение на филми“
§ 18. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Държавно подпомагане за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1, т. 2 се предоставя за:
1. български филми;
2. филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
3. европейски филми.
(2) Интензитетът на държавната помощ за разпространение на:
1. филми по ал. 1, т. 1 и 2 е до 50 на сто от допустимите разходи; 
2. филми по ал. 1, т. 3 е в размер до 25 на сто от допустимите разходи за разпространение на филма.”
§ 19. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Държавното подпомагане по чл. 32 се осъществява след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат с правилника за прилагане на закона.
(2) С кандидатите, които са придобили правото да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощта по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“
§ 20. Член 34 се отменя.
§ 21. Член 35 се отменя.
§ 22. Създава се раздел IV с чл. 33а-33е: 
„Раздел IV
Държавно подпомагане за фестивали и показ на филми
Чл. 33а. Държавното подпомагане за фестивали и показ на филми се извършва чрез схема за минимална помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3 при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
Чл. 33б. (1) Държавното подпомагане за фестивали чрез популяризирането на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино се предоставя за създаването на рекламни материали, филмови копия, субтитрирането им и за разходи, свързани с представянето им.
(2) Интензитетът на помощта по ал. 1 за фестивали в брутно изражение за допустимите разходи не може да надхвърля 50 на сто от размера на бюджета.
(3) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на договор между кандидата и агенцията.
Чл. 33в. (1) Държавно подпомагане за показ се предоставя за:
1. български филми; 
2. филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
3. европейски филми.
(2) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя под формата на безвъзмездни средства в размер до 50 на сто от средната цена на билета за предходната година в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс, умножена по броя на местата в него и по броя на прожекциите на филма, за който се кандидатства.
(3) Държавното подпомагане за показ на европейски филми по 
ал. 1, т. 3 се предоставя в размер до 25 на сто от общите приходи от продадените билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм.
(4) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя въз основа на проекти, които могат да включват до 4 филма.
(5) Държавното подпомагане за показ  на филми се предоставя след влизането в сила на договора между кандидата и агенцията.
Чл. 33г. (1) Държавното подпомагане по чл. 33а се предоставя по искане на продуценти и на лицата, регистрирани по чл. 19, ал. 1, осъществяващи показ на филми в киносалони на територията на Република България, които представят информация за дейността си по чл. 43.
(2) Условията и редът за предоставяне на държавното подпомагане по ал. 1 се уреждат в правилника за прилагане на закона.
(3) За целите на таваните, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент 1407/2013, помощта се изразява като парични безвъзмездни средства. Всички използвани стойности са в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.
(4) Помощ, изплащана на траншове, се сконтира към стойността й към момента на нейното предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на отпускане на помощта.
Чл. 33д. (1) За държавно подпомагане по чл. 32 и 33а могат да кандидатстват само лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1, които представят информация за дейността си по чл. 43.
(2) Агенцията може да използва филми, създадени с държавно финансово подпомагане за международни културни прояви, като заплаща авторски и сродни права. 
Чл. 33е. (1) Агенцията информира министъра на финансите за предоставянето на всяка помощ, попадаща в обхвата на държавната и минималната помощ, при условията на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане.


(2) Агенцията документира и събира цялата информация относно прилагането на схемите по този закон. Документацията относно схемите за помощ по този закон се съхранява за период 10 бюджетни години считано от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по такава схема.”
§ 23. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се заменят с „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) точка 23 се изменя така:
„23. „Труден филм” е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година, както и късометражен филм, първи и втори филми на режисьора, документален филм или филм с малък бюджет или друг филм с трудна търговска реализация.”;
б) създават се  т. 24-26:
„24. „Схема за помощ“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 15 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
25. „Интензитет на помощта" е понятие по смисъла на чл. 2, т. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
26. „Допустими разходи“ са разходи по смисъла на чл. 54, 
параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014.”
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон предвижда мерки по прилагането на:
1. Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
2. Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.”



Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагане на закона, а Устройственият правилник на Изпълнителна агенцията „Национален филмов център“ се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.
(2) Схемите за държавна помощ за производство на филми и за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1 влизат в сила едновременно с влизането в сила на правилника за прилагане на закона.
(3) Агенцията изготвя обобщена информация за всяка от схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, която предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(4) Схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат за срок, който не може да бъде по-дълъг от срока на прилагане на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(5) При изменение в условията за съвместимост схемите спират да действат до привеждането им в съответствие.
(6) Схемите за помощ за производство и разпространение на филми се прилагат за допустими проекти, работата по които не е започнала преди влизането в сила на схемите.
§ 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

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

Целта на предлаганите изменения и допълнения на Закона за филмовата индустрия (ЗФИ) е да се осигури прилагането на европейското законодателство в областта на държавните помощи, съответно  прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014”, и на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013”.
Цели се да се установи прилагането на три схеми за помощ – две схеми, прилагани на основание Регламент (ЕС) № 651/2014, и една смеха по Регламент (ЕС) № 1407/2013. 
Със законопроекта се въвеждат разпоредби, регламентиращи изричното прилагане на двата регламента, като същевременно се предлага процедурите за прилагането на всяка от схемите да бъдат разписани в правилник за прилагане на закона. Касае се конкретно за разписване на условията за предоставяне на минималната помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 и на държавна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014.
1. По отношение на изискванията при предоставяне на държавна помощ съгласно условията на Регламент (ЕС) № 651/2014:
Съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014 схемите за помощ, индивидуалните помощи, предоставени по схеми за помощ, и помощите 
ad hoc са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграфи 2 
и 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, при условие че отговарят на всички условия, определени в глава I от Регламент (ЕС) № 651/2014, както и на специалните условия за съответната категория помощи, посочени в глава III от регламента.
Конкретните условия, които въвежда Регламент (ЕС) № 651/2014, са:
За предоставяна държавна помощ по схема за помощ за аудиовизуални произведения в размер до 50 млн. евро за схема Европейската комисия не подлежи на уведомяване. Европейската комисия следва да бъде уведомявана съгласно изискванията на чл. 107, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз в случаите, когато предоставената държавна помощ по схема за помощ за аудиовизуални произведения надхвърля 50 млн. евро за схема. С оглед на посоченото в § 7 (относно чл. 18, ал. 4 от законопроекта) е предвидена разпоредба, съгласно която годишният бюджет на всяка една от схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не може да превишава 50 млн. евро.
Въведено е изискването за прозрачност на средствата, които се предоставят, като с § 7 от законопроекта чрез изменение на текста на чл. 18, ал. 1 от ЗФИ, се посочва изрично, че средствата, набрани по чл. 16, ал. 3 и  чл. 17, т. 1, се разходват за държавно подпомагане чрез схемите по чл. 26. Чрез посочената разпоредба се осигурява съответствие с член 5, т. 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014, съгласно който настоящият регламент се прилага за помощи, за които предварително е възможно да се изчисли с точност брутният еквивалент на безвъзмездната помощ, без да се прави оценка на риска (т.е. помощта отговаря на изискването за прозрачност). За прозрачна помощ съгласно разпоредбата на член 5, т. 2 се счита помощта, предоставена под формата на безвъзмездни средства.
Отделно от посоченото с изменение на чл. 17, т. 1 от ЗФИ се регламентира изрично, че в субсидията на агенцията се включват средствата за подпомагане по схемите по чл. 26 от закона.
Регламент (ЕС) № 651/2014 въвежда изискването за стимулиращ ефект, разписано в член 6, като се приема, че то е изпълнено, когато кандидатстващият е подал писмено заявление до съответния компетентен орган, преди работата по проекта или дейността да е започнала. Заявлението следва да съдържа точно определена информация, посочена в разпоредбата на член 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014, която впоследствие ще бъде подробно регламентирана с правилника по прилагане на закона. 
На следващо място се въвеждат изискванията за интензитет на помощта и допустими разходи. Съгласно чл. 7, т. 1 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014, за да се изчислят интензитетът на помощта и допустимите разходи, всички използвани данни се събират преди приспадането на данъци и други такси. Допустимите разходи се подкрепят с документни доказателства, които са ясни, конкретни и актуални. Легално определение за интензитет на помощта се съдържа в член 2, т. 26 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014, с оглед на което в Допълнителната разпоредба към законопроекта е направено съответното препращане към посочената дефиниция, която пояснява и понятието за допустими разходи. Отделно от посоченото кои разходи се явяват допустими, се посочва в член 54, т. 5, съгласно която допустимите разходи включват:
а) за производствени помощи: общите разходи за производство на аудио-визуални произведения, включително разходите за подобряване на достъпността за лица с увреждания;
б) за помощи на предпроизводствен етап: разходите за писане на сценарии и създаването на аудио-визуални произведения;
в) за помощи за разпространение: разходите за разпространение и популяризиране на аудио-визуални произведения.
Във връзка с посочените изисквания се предлага допълнение в Допълнителната разпоредба на ЗФИ, като се създават нови т. 24-26, съгласно които „схема за помощ“, „интензитет на помощта" и „допустими разходи“ са понятия по смисъла на Регламент № 651/2014. Конкретните изисквания по отношения на интензитета на помощта са  в съответствие с член 54, т. 6, 7 и 8. Съгласно член 54, т. 6, 7 и 8:
„6. Интензитетът на помощта за производството на аудио-визуални произведения не надхвърля 50 на сто от допустимите разходи.
7. Интензитетът на помощта може да бъде увеличен, както следва:
а) до 60 на сто от допустимите разходи за трансгранични продукции, които са финансирани от повече от една държава членка и в които участват продуценти от повече от една държава членка; 
б) до 100 на сто от допустимите разходи за трудни аудиовизуални произведения и съвместни продукции с участието на държави от списъка на Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР).
8. Интензитетът на помощта за предпроизводствения етап не надхвърля 100 на сто от допустимите разходи. Ако създаденият благодарение на помощта сценарий или проект се превърне в аудио-визуално произведение, като например филм, предпроизводствените разходи се включват в общия бюджет и се вземат предвид при изчисляването на интензитета на помощта. Интензитетът на помощта за разпространение съответства на интензитета на помощта за производство.“
Във връзка с посоченото изискване с § 12 (относно изменение на чл. 28, ал. 6 се предвижда, че интензитетът на помощта за производство на филм по чл. 28, ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от допустимите разходи от бюджета на проекта, а за трудни филми - 80 на сто, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм. Като се има предвид легалната дефиниция за труден филм съгласно § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на ЗФИ („Труден филм" е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език, и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година, както и късометражен филми, първи и втори филми на режисьора, документален филм или филм с малък бюджет или друг филм с трудна търговска реализация), изискването на регламента се явява изпълнено.
Конкретните изисквания за натрупване на помощта съгласно член 8 от Регламент № 651/2014, доколкото са обект на контрол, ще бъдат разписани в правилника по прилагане на закона.
Като се има предвид обхвата на освобождаването, съответно вида на държавните помощи, регламентирани с член 54, точка 3, буква „в“ от  Регламент (ЕС) № 651/2014, се предлага допълнение на действащия закон, свързано със създаването на нова експертна комисия - Национална комисия за  разпространение на филми (§ 2 от законопроекта). Националната комисия за разпространение на филми ще се назначава със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център” за срок две години. Тя ще се състои от 5 членове, четирима от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия и един член, определен от агенцията. Организацията на дейността както на тази, така и на сега действащите комисии и на Националния съвет за кино ще бъде уредена с правилника за прилагане на закона. Националната комисия за разпространение на филми ще разглежда постъпилите проекти, ще ги оценява по критериите по чл. 27, 
ал. 1, т. 1, 2 и 5 от ЗФИ и ще класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.
В съответствие  с член 54, точка 3, буква „б“ от Регламент (ЕС)        № 651/2014 се регламентират помощите за предпроизводствен етап, като с     § 12 относно изменението на чл. 28, ал. 1 от ЗФИ се предвижда изрично, че държавното подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗФИ ще се осигурява за  дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарии за създаване на филми.
С оглед въвеждането на новите изисквания, свързани с предоставянето на държавна помощ за разпространение на филми, се правят изменения и допълнения в раздел III от действащия закон, като се предлагат както ново наименование на раздел „Държавно подпомагане на разпространението на филми“, така и изменение и допълнение в неговите разпоредби.
С § 18 от законопроекта относно изменението на чл. 32 се осигурява съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 в частта относно границите на интензитета на помощта, като съгласно член 54, т. 8 от Регламента интензитетът на помощта за разпространение съответства на интензитета на помощта за производство.
Със законопроекта се въвеждат изисквания, свързани с момента, от който се счита, че помощта е предоставена, а именно съгласно член 2, 
точка 28 от Регламента „дата на предоставяне на помощта" означава датата, на която законовото право на получаване на помощта се предоставя на бенефициера съгласно приложимия национален режим“. Във връзка с това с 
§ 14 (относно чл. 30, ал. 3, с § 19 относно чл. 33, ал. 3) се посочва, че държавна помощ се предоставя с договор по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта. 
Запазва се сега действащото изискване лицата, кандидатстващи за държавна помощ, да бъдат вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ, както и да нямат просрочени  публични задължения.
С Преходните разпоредби на закона се предвижда, че схемите за помощ по чл. 26 влизат в сила едновременно с влизането в сила на правилника за прилагане на закона. Въведено е също така основно изискване на Регламент (ЕС) № 651/2014 схемите за помощ за производство и разпространение на филми да се прилагат за допустими проекти, т.е. за проекти, работата по които не е започнала преди влизането в сила на схемите.
2. По отношение на изискванията при предоставяне на помощта 
de minimis  съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013:
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 
2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (Регламент (ЕС) № 1407/2013) регулира случаите, в които не се уведомява Европейската комисия при предоставяне на помощ de minimis и които попадат в приложното поле на  чл. 107, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз. В този случай  отпада изискването за уведомяването на Европейската комисия за предоставяне на посочената помощ и за необходимостта от нейното решение по така направеното уведомяване.
За да бъде освободена конкретната държава членка от посоченото задължение за уведомяване, е необходимо да бъдат изпълнени въведените с Регламент (ЕС) № 1407/2013 конкретни изисквания, а именно:
Приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 да обхваща помощите, предоставяни във всички сектори, с изключение на изрично посочените в чл. 1 от Регламента. 
Изискванията са следните:
Общият размер на помощта de minimis не може да надвишава 
200 000 евро за период 3 бюджетни години. Посоченото изискване се въвежда с § 22 (относно чл. 33г, ал. 2 от законопроекта).
Помощта de minimis се предоставя под формата на безвъзмездни средства (Регламентът предвижда и други форми на помощ, като заеми, вливания на капитал, капиталови инвестиции и др.), като същото е посочено конкретно отново в разпоредбата на чл. 33г, ал. 2 от законопроекта. Това  позволява помощта да бъде определяна като прозрачна съгласно изискванията, заложени в самия регламент.
Съгласно член 3, т. 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 помощта се смята за отпусната от момента, в който законовото право да получи помощта е предоставено на предприятието съгласно националното законодателство независимо от датата, на която ще се извърши самото плащане на предприятието. Във връзка с това с разпоредбите на чл. 33б, ал. 3 и чл. 33в, ал. 5 от законопроекта се предвижда държавното подпомагане за фестивали и за показ да се предоставя след сключване на договор между кандидата и агенцията. 
Изискванията по отношение на кумулиране на помощта съгласно член 5 от Регламента, доколкото са обект на контрол,  ще  бъдат въведени с правилника за прилагане на закона.
Законопроектът, чрез разпоредбата на чл. 33е, въвежда изискванията, съдържащи се и в двата регламента - документацията относно предоставената държавна помощ и помощта de minimis по схема да се съхранява за период 10 бюджетни години. 
Във връзка с въведените изменения и допълнения, касаещи изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013, е необходимо да бъдат отменени разпоредбите на чл. 33 и чл. 34 от действащия закон като несъответстващи на предложените разпоредби. Като имаме предвид, че действащата разпоредбата на чл. 34 от ЗФИ регламентира държавното подпомагане на промоцията на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино под формата на целеви финансови средства, се предлага да бъде създадена нова точка 4 в чл. 17, с която се запазва съществуващото досега положение, при което субсидията, предоставяна на агенцията, включва и средствата, необходими за организиране на националните фестивали. Посочената дейност се осъществява от агенцията съобразно нейната функционална характеристика съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7 от ЗФИ.
С оглед на изложеното и в съответствие с чл. 13 и 14 от Закона за държавните помощи чрез  законопроекта се избира подход на реализиране на схемите за държавна и минимална помощ, при който основните условия са разписани в закона, а детайлизирането им заедно с практическите процедури и контролни механизми ще бъде осъществено чрез подготовка на проект на правилник за прилагане на закона. 
С така избрания подход на реализиране на схемите за държавна и минимална помощ се цели постигане на съответствие и с принципите, заложени в чл. 5, ал. 1, т. 1-7 от Закона за държавните помощи, като е мотивирана необходимостта и целесъобразността от предоставяне на държавна помощ за сферата на филмовата индустрия, предложени са разпоредби, с които да бъдат изпълнени принципите на прозрачност, балансираност, съпоставимост и стимулиращ ефект. 
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 са получени оценка и становище от министъра на финансите по предлагания законопроект съгласно чл. 30 от Закона за държавните помощи.  
При необходимост от допълнителни разходи за изпълнение на новите дейности средства ще бъдат осигурени в рамките на одобрените разходни тавани на Министерството на културата за периода 2019-2021 г., одобрени с Решение № 264 на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019–2021 г., в т. ч. определените за съответната бюджетна програма разходи за персонал. 

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


№……….………………….

……………………. 2018 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 2018 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)

