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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за приемане на Правила за дистанцион-
но участие в заседанията на Четиридесет 
и шестото Народно събрание на народни 
представители, поставени под задължителна 
изолация или карантина поради COVID-19

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-
гария и във връзка с чл. 63 от Закона за 
здравето

Р Е Ш И :
Приема Правила за дистанционно участие 

по електронен път в заседанията на Четириде-
сет и шестото Народно събрание на народни 
представители, поставени под задължителна 
изолация или карантина поради COVID-19, 
както следва:

1. Народни представители, поставени под 
задължителна изолация или карантина пора-
ди COVID-19, както и тези, които са близки 
контактни по смисъла на акт на орган по 
чл. 61 от Закона за здравето на потвърден 
случай на COVID-19, имат право да участват 
дистанционно по електронен път в пленар-
ните заседания на Четиридесет и шестото 
Народно събрание.

2. Дистанционното участие по електронен 
път се осъществява чрез интернет платформа 
за видеоконферентна връзка, която осигурява 
пряко и виртуално участие в заседанията.

3. Народните представители по т. 1 се 
регистрират за участие в пленарното заседа-
ние чрез визуализиране на специален екран 
в пленарната зала. Председателстващият 
заседанието ги обявява, с което те се смятат 
за присъстващи на заседанието и се добавят 
в стенографския протокол. 

4. При желание за гласуване, изказване, 
реплика, дуплика, обяснение на отрицателен 
вот, лично обяснение или по процедурни 
въпроси дистанционно участващият народен 
представител заявява желанието си чрез за-
явка в платформата. Председателстващият 
дава и отнема думата на народния предста-
вител чрез платформата.

5. За неуредените въпроси за народните 
представители по т. 1 се прилагат съответ-
но разпоредбите на Решение на Народното 
събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане 
на Правила за участие в пленарните засе-
дания на Народното събрание на народни 
представители, поставени под задължителна 
изолация или карантина поради COVID-19 
с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона 
за здравето (ДВ, бр. 96 от 2020 г.).

Решението е прието от 46-ото Народно 
събрание на 11 август 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Ива Митева

4956

РЕШЕНИЕ
във връзка с Указ № 204 от 6 август 2021 г. 
на президента на републиката и заявление 
вх. № 46-154-00-11 от 10 август 2021 г. от 

Пламен Николаев Николов

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 и чл. 99, ал. 4 от Конституцията на 
Република България и като констатира, че 
със заявление вх. № 46-154-00-11 от 10 август 
2021 г. Пламен Николаев Николов – предло-
жен да бъде избран за министър-председател 
на Република България с Указ № 204 от 6 ав-
густ 2021 г. на президента на републиката, е 
оттеглил съгласието си да бъде издигнат за 
министър-председател, да участва в проце-
дурата по избора и да предлага структура и 
състав на Министерския съвет, 

Р Е Ш И :
Мандатът за образуване на правителство 

приключва неуспешно.
Решението е прието от 46-ото Народно 

събрание на 12 август 2021 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Ива Митева

4965

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 205
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Димитър Цанчев Цанчев 

от длъжността постоянен представител на 
Република България към Европейския съюз 
в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 9 август 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.

4908
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 
ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за филмовата индустрия, 
приет с Постановление № 274 на Министер-
ския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1 се правят следите изменения 
и допълнения:

1. В т. 1 след думата „промоцията“ се 
поставя запетая и се добавя „фестивалите, 
културните прояви“.

2. Точка 4 се изменя така:
„4. дейността на Националния съвет за кино 

към министъра на културата и на консулта-
тивно-експертните органи към изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция „Наци- 
онален филмов център“, наричана по-нататък 
„Агенцията“;“

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „наричан по-нататък 
Регламент (ЕС) 2017/1084“ се поставя запетая 
и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/972 на Ко-
мисията от 2 юли  2020 година за изменение 
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отноше-
ние на удължаването на срока на неговото 
действие и за изменение на Регламент (ЕС)  
№ 651/2014 по отношение на удължаването 
на срока на неговото действие и съответни 
промени, наричан по-нататък Регламент (ЕС) 
2020/972“.

2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „две“ се заличава“, а думите 

„чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 26, 
ал. 1, т. 1 – 3 и 6“;

б) създава се нова т. 2:
„2. под формата на схема за държавна помощ 

по чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗФИ – за фестивали 
и културни прояви, установена и прилагана 
в съответствие с чл. 53 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014;“

в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя 
така:

„3. под формата на схема за минимална 
помощ по чл. 26, ал. 1, т. 5 от ЗФИ – за промо-
ция и показ на филми, установена и прилагана 
в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013.“

§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1)  Националният съвет за кино, 

наричан по-нататък „съвета“, е консултативно-
експертен орган към министъра на културата 
и се състои от  13 членове, включително пред-
седател. За членове на съвета се назначават 
лица с висше образование на образователно-
квалификационна степен „магистър“, които 
имат най-малко 5 години професионален опит 
в областта на филмовата индустрия.

(2) Съветът се назначава за срок от две го-
дини, като за председател се определя изпъл-
нителният директор на Агенцията.

(3) В състава на съвета по предложение на 
професионални организации и юридически 
лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1 от 
ЗФИ, се включват представители в областта 
на производството на игрални, документални 
и анимационни филми, включително сериали, 
разпространението, промоцията и показа на 
филми. При определяне на състава се гаран-
тира представителност за областите на фил-
мопроизводство, разпространение, фестивали, 
културни прояви и показ на филми.

(4) Едно и също лице не може да участва 
в състава на съвета за повече от два после-
дователни мандата.“

§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Националният съвет за кино 

подпомага и консултира министъра на кул-
турата, като:

1. разработва и предлага на министъра 
на културата за утвърждаване Национална 

УКАЗ № 206
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Цочо Христов Бояджи-

ев с орден „Стара планина“ първа степен за 
неговия изключителен принос в областта на 
науката и културата.

Издаден в София на 9 август 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

4909

УКАЗ № 207
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 51, 
ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Любомир Недялков Гаври-

лов като член на Централната избирателна 
комисия, считано от 15 август 2021 г.

Издаден в София на 9 август 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Янаки Стоилов

4910
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програма за развитие на филмовата индус-
трия; програмата е за период от 5 години и 
съдържа анализ и оценка на състоянието, це-
лите, приоритетите и мерките за постигането 
им, необходимите ресурси и източниците на 
финансиране;

2. дава становище по предложения от 
изпълнителния директор размер на държав-
ното подпомагане за осъществяване на наци- 
оналната политика в областта на филмовата 
индустрия;

3. разработва, обсъжда и предлага проекти 
на нормативни актове в областта на филмо-
вата индустрия;

4. предлага български филм за предста-
вяне на европейски и световни конкурси и 
номинации.

(2) Съветът може да разглежда и други въ-
проси, предложени от министъра на културата.

(3) Информацията относно актуалния 
състав на съвета, работната му програма, 
планираните и проведените заседания, взетите 
решения и ежегоденият отчет за дейността се 
публикуват на интернет страниците на Портала 
за консултативните съвети на Министерския 
съвет, на Министерството на културата и на 
Агенцията. Отчетът за дейността на съвета 
за изтеклата календарна година се публикува 
ежегодно в срок до 31 януари.“

§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Не по-късно от 2 месеца пре-

ди изтичането на мандата на Националния 
съвет за кино министърът на културата със 
заповед одобрява списък на професионалните 
организации и юридически лица в областта 
на филмовата индустрия, вписани в регистъра 
по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ, които да предложат 
членове на съвета.

(2) При определяне на професионалните 
организации и юридически лица с нестопанска 
цел се вземат предвид:

1. дейността в областта на филмовата 
индустрия, осъществявана от юридическото 
лице или професионалната организация през 
последните 10 години;

2. опитът на юридическото лице или про-
фесионалната организация и техните членове 
в областта на производството, разпростра-
нението, промоцията и показа на филми, 
включително участието им в консултативно-
експертни органи  в областта на филмовата 
индустрия;

3. членският състав на юридическото лице 
или професионалната организация.

(3) За включване в списъка по ал. 1 про-
фесионални организации и юридически лица 
могат да кандидатстват в срок един месец 
преди началото на срока по ал. 1, като пода-
ват заявление, което съдържа информацията 
по ал. 2.

(4) За определяне на поименния състав 
на съвета професионалните организации и 
юридическите лица, включени в списъка по 

ал. 1, подават заявление в 7-дневен срок от 
издаването на заповедта по ал. 1, към което 
прилагат:

1. творческа биография на кандидата;
2. диплома за висше образование на образо-

вателно-квалификационна степен „магистър“;
3. документи, с които се удостоверява 

5 години професионален опит на кандидата 
в областта на филмовата индустрия чрез пре-
доставяне на копие на трудова книжка или 
други документи, удостоверяващи трудов стаж, 
договори за изпълнение на дейности в областта 
на производството на игрални, документални 
и анимационни филми, включително сериали, 
разпространението, промоцията и показа на 
филми или списък с филми, за които канди-
датът притежава авторски или сродни права;

4. протокол от проведено заседание на 
орган на управление на юридическото лице 
или професионалната организация с прието 
решение за избор на кандидата.

(5) Министърът на културата издава заповед 
за определяне на поименния състав на съвета 
след изтичането на срока по ал. 4.

(6) При необходимост може да бъдат поис-
кани допълнителна информация и документи 
във връзка с предложениията по ал. 3 и 4.“

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или при 

неявяване на повече от 2 заседания без ува-
жителни причини“.

2. В ал. 3 думите „изпълнителният директор 
на Агенцията“ се заменят с „министърът на 
културата“ и думите „от съответната квота 
съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗФИ“ се заменят с 
„по реда, предвиден в този раздел“.

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заповедите по чл. 5, ал. 1 и 5 се пуб-

ликуват на интернет страницата на Минис-
терството на културата.“

§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Националният съвет за кино заседава 

най-малко веднъж на 3 месеца, а при необхо-
димост – и ежемесечно, като задължително 
провежда заседание ежегодно до 31 януари, 
на което:

1. дава становище по:
а) размера на държавното подпомагане за 

осъществяване на националната политика в 
областта на филмовата индустрия;

б) степента на изпълнение на Националната 
програма за развитие на филмовата индустрия;

в) методиката за формиране на средноста-
тистическия бюджет на игрален, документален 
и анимационен филм преди утвърждаването 
є от изпълнителния директор;
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г) методическите указания, свързани с 
предоставянето и отчитането на държавната 
и/или минималната помощ, предоставяни по 
реда на този правилник, преди утвърждаването 
им от изпълнителния директор;

2. дава становище по предложения от из-
пълнителния директор списък с фестивали 
клас А и Б;

3. прави предложения за опазване, съхра-
нение и представяне на кинематографичното 
наследство, включително поетапна реставра-
ция и дигитализация на филмовото наследство, 
за ежегодно производство на филми с детска 
тематика и за развитието на кинообразова-
нието като част от развитието на медийната 
грамотност в България.“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ежегодно, до 30 октомври изпълни-

телният директор изготвя списък с фестива-
ли клас А и Б и го публикува на интернет 
страницата на Агенцията. След проведено 
обществено обсъждане и получено становище 
съгласно ал. 1, т. 2 изпълнителният директор 
утвърждава списъка с фестивали клас А и Б 
не по-късно от датата на обявяването на за-
поведта за определяне на първата конкурсна 
сесия за годината. В случай че в срока по 
изречение второ не е утвърден списък с фес-
тивали клас А и Б, въз основа на който ще се 
извършва служебна оценка от Агенцията по 
чл. 27, ал. 1, т. 5, буква „г“ от ЗФИ, се прилага 
списък, одобрен през предходната година.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4 и се изменят така:

„(3) Редовните заседания се свикват от 
министъра на културата. Извънредни засе-
дания се свикват по искане на министъра на 
културата, на изпълнителния директор или 
на една трета от членовете на съвета.

(4) Дневният ред за редовните и извънред-
ните заседания се одобрява от министъра на 
културата или от оправомощен от него замест-
ник-министър. Материалите за заседанията се 
изпращат на членовете на съвета най-малко 
5 работни дни преди датата на заседанието по 
електронна поща. Мотивирани предложения 
за промени в дневния ред за редовните засе-
дания може да внася всеки член не по-късно 
от 3 работни дни преди заседанието.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея 

се създава изречение трето: „При равен брой 
гласове от проведено гласуване се провежда 
второ гласуване, при което председателят има 
решаващ глас.“

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се из-

меня така:
„(8) Член на съвета няма право да участ-

ва в заседание на съвета при решаването на 
въпроси, отнасящи се до него, до неговия 
съпруг/съпруга или роднини по права ли-

ния, по съребрена линия – до трета степен 
включително, или по сватовство – до втора 
степен включително, като за наличието на 
такива обстоятелства предварително попълва 
декларация преди заседанието.“

8. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно 
ал. 9 и 10.

§ 9. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Решенията, приети от съвета, се пуб-

ликуват на интернет страницата на Министер-
ството на културата и на Агенцията в срок до 
7 работни дни след проведено заседание при 
условията на Закона за достъп до обществе-
ната информация.“

§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „изпълнителния директор 

на Агенцията“ се заменят с „министъра на 
културата“;

б) в т. 4  думите „включително по искане 
на изпълнителния директор“ се заличават.

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Секретарят:
1. уведомява членовете на съвета за деня, 

часа и дневния ред на заседанията не по-късно 
от 7 дни преди заседанието;

2. осигурява достъп до материалите – пред-
мет на обсъждане, за предварително запознава-
не чрез изпращането им по електронна поща;

3. осигурява технически заседанията, като 
подготвя дневния ред в съответствие с по-
стъпилите предложения, съставя присъствен 
списък на членовете на съвета, осигурява 
зала и др.;

4. води протокол на заседанието, извършва 
окончателната му редакция и в тридневен срок 
от съставянето му го представя на председа-
теля и на членовете на съвета за подписване;

5. подпомага дейността на работните групи, 
създадени с решение на съвета;

6. поддържа архив на документацията, 
създадена във връзка с дейността на съвета.“

§ 11. В чл. 11 думите „изпълнителния ди-
ректор на Агенцията“ се заменят с „министъра 
на културата“.

§ 12. Наименованието на раздел II се из-
меня така:

„Раздел II
Процедура за избор на български филм, който 
да бъде представен на европейски и световни 

конкурси и номинации“.

§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „на интернет 
страницата на“ се добавя „Министерството 
на културата и“.

2. В ал. 4, изречение второ след думите 
„на интернет страницата на“ се добавя „Ми-
нистерството на културата и“.

§ 14. Член 14 се изменя така:
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„Чл. 14. (1) Националните художествени 
комисии  по чл. 8, ал. 1, буква „а“ от ЗФИ 
разглеждат и оценяват  проекти по чл. 26, 
ал. 1, т. 1 от ЗФИ по критериите съгласно 
чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от ЗФИ и ги класират 
за държавно подпомагане с мотивирано ре-
шение за всеки проект.

(2) Националните художествени комисии 
по чл. 8, ал. 1, буква „б“ от ЗФИ разглеждат 
и оценяват проекти по чл. 26, ал. 1, т. 6 от 
ЗФИ по критериите съгласно чл. 27, ал. 1, 
т. 1, 2 и 6 от ЗФИ и ги класират за държавно 
подпомагане с мотивирано решение за всеки 
проект.

(3) Всяка комисия по ал. 1 и 2 се назначава 
със заповед на изпълнителния директор за 
срок от 6 месеца и се състои от 7 членове, 
определени по реда на глава шеста „в“ след 
проведен жребий от експерти, вписани в ре-
гистъра по чл. 15, ал. 1 от ЗФИ. В заповедта 
се посочва председател, определен от състава 
на комисията от изпълнителния директор.

(4) Националната художествена комисия 
по ал. 1 за:

1. игрални филми се състои от:
а) двама режисьори, определени от екс-

пертите, вписани в подраздел „Режисьори 
на игрални филми“ по чл. 40е, ал. 5, т. 1, 
буква „а“;

б) продуцент, определен от експертите, 
вписани в подраздел „Продуценти на игрални 
филми“ по чл. 40е,  ал. 5, т. 2, буква „а“;

в) сценарист, определен от експертите, 
вписани в подраздел „Сценаристи на игрални 
филми“ по чл. 40е,  ал. 5, т. 3, буква „а“;

г) оператор, определен от експертите, 
вписани в подраздел „Оператори на игрални 
филми“ по чл. 40е,  ал. 5, т. 4, буква „а“;

д) актьор и кинокритик, определени от раз-
дели „Актьори“ и „Кинокритици“ по чл. 40е, 
ал. 5, т. 5, съответно т. 6;

2. документални филми се състои от:
а) двама режисьори, определени от експер-

тите, вписани в подраздели „Режисьори“ на 
игрални и документални филми по чл. 40е,  
ал. 5, т. 1, букви „а“ и „б“;

б) продуцент, определен от експертите, 
вписани в подраздели „Продуценти“ на иг-
рални и документални филми  по чл. 40е,  
ал. 5, т. 2, букви „а“ и „б“;

в) двама сценаристи, определени от експер-
тите, вписани в подраздел „Сценаристи“ на 
игрални и документални филми  по чл. 40е,  
ал. 5, т. 3, букви „а“ и „б“;

г) оператор, определен от експертите, впи-
сани в подраздели „Оператори“ на игрални и 
документални филми  по чл. 40е,  ал. 5, т. 4, 
букви „а“ и „б“;

д) кинокритик от експертите, вписани в 
раздела „Кинокритици“ по чл. 40е, ал. 5, т. 6;

3. анимационни филми се състои от:

а) двама режисьори от експертите, вписа-
ни в подраздел „Режисьори на анимационни 
филми“ по чл. 40е,  ал. 5, т. 1, буква „в“;

б) двама продуценти, определени от екс-
пертите, вписани в подраздел „Продуценти 
на анимационни филми“ по чл. 40е,  ал. 5, 
т. 2, буква „в“;

в) сценарист, определен от експертите, впи-
сани в подраздел „Сценаристи на анимационни 
филми“ – по чл. 40е,  ал. 5, т. 3, буква „в“;

г) двама художник-постановчици, опреде-
лени от експертите, вписани в раздел „Ху-
дожник-постановчици“ по чл. 40е, ал. 5, т. 7.

(5) Националната художествена комисия 
по ал. 2 за:

1. игрални сериали се състои от:
а) двама режисьори, определени от екс-

пертите, вписани в подраздели „Режисьори 
на игрални филми“ и подраздел „Режисьори 
на игрални сериали“ по  чл. 40е, ал. 5, т. 1, 
букви „а“ и „г“;

б) продуцент, определен от експертите, 
вписани в подраздели „Продуценти на игрални 
филми“ или „Продуценти на игрални сериали“ 
по чл. 40е,  ал. 5, т. 2, букви „а“ и „г“;

в) сценарист, определен от експертите, 
вписани в подраздели „Сценаристи на игрални 
филми“ или „Сценаристи на игрални сериали“ 
по чл. 40е,  ал. 5, т. 3, букви „а“ и „г“;

г) оператор, определен от експертите, впи-
сани в подраздели „Оператори на игрални 
филми“ или „Оператори на игрални сериали“ 
по чл. 40е,  ал. 5, т. 4, букви „а“ и „г“;

д) актьор и кинокритик, определен от 
експертите, вписани в раздели „Актьори“ и 
„Кинокритици“ по чл. 40е, ал. 5, т. 5, съот-
ветно т. 6;

2. документални сериали  се състои от:
а) двама режисьори, определени от експер-

тите, вписани в подраздели „Режисьори на 
игрални и документални филми и сериали“  
по чл. 40е, ал. 5, т. 1, букви „а“, „б“ и „г“;

б) продуцент, определен от експертите, впи-
сани в подраздели „Продуценти на игрални и 
документални филми и сериали“  по чл. 40е,  
ал. 5, т. 2, букви „а“, „б“ и „г“;

в) двама сценаристи, определени от експер-
тите, вписани в подраздели „Сценаристи на 
игрални и документални  филми и сериали“ 
по чл. 40е, ал. 5, т. 3, букви  „а“, „б“ и „г“;

г) оператор, определен от експертите, впи-
сани в подраздели „Оператори на игрални и 
документални филми и сериали“ по чл. 40е,  
ал. 5, т. 4, букви „а“, „б“ и „г“;

д) кинокритик, определен от експертите, 
вписани в раздел „Кинокритици“  по чл. 40е,  
ал. 5, т. 6;

3. анимационни сериали се състои от:
а) двама режисьори, определени от екс-

пертите, вписани в подраздел „Режисьори 
на анимационни филми“ по чл. 40е,  ал. 5, 
т. 1, буква „в“;
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б) двама продуценти, определени от екс-
пертите, вписани в подраздел „Продуценти 
на анимационни филми“ по чл. 40е,  ал. 5, 
т. 2, буква „в“;

в) сценарист, определен от експертите, впи-
сани в подраздел „Сценаристи на анимационни 
филми“ по чл. 40е,  ал. 5, т. 3, буква „в“;

г) двама художник-постановчици, опреде-
лени от експертите, вписани в раздела „Ху-
дожник-постановчици на анимационно кино“ 
по чл. 40е, ал. 5, т. 7.

(6) Със заповедта по ал. 3 изпълнителният 
директор определя секретар, който е служител 
от Агенцията, и резервни членове на коми-
сията. Секретарят извършва служебна оценка 
по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ за всеки проект.

(7) Изпълнителният директор сключва 
договор с всеки член на комисията, с който 
задължително се уреждат:

1. правата и задълженията на страните;
2. срокът на действие на договора;
3. дължимото възнаграждение;
4. основанията за прекратяване на договора, 

сред които задължително присъстват:
а) писмена молба и наличие на обективни 

обстоятелства, възпрепятстващи участието в 
комисията;

б) при смърт;
в) с предизвестие, подадено от изпълнител-

ния директор при констатирани нарушения на 
закона, на този правилник или на условията, 
предвидени в договора.

(8) В срок до два месеца преди изтичането 
на мандата на всяка от националните худо-
жествени комисии изпълнителният директор 
назначава нови по реда на този правилник.

(9) Председателят на всяка от националните 
художествени комисии предоставя отчет на 
изпълнителния директор за своята дейност 
в едномесечен срок след приключването на 
дейността на комисията. Отчетът се публи-
кува на интернет страницата на Агенцията.

(10) Дейността на националните художест-
вени комисии се обслужва от административ-
ните звена на Агенцията.

(11) Експерт не може да участва в състава 
на една и съща национална художествена ко-
мисия в два последователни мандата.“

§ 15. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Членовете на националните 

художествени комисии:
1. са длъжни да не разгласяват публично 

чрез средствата за масова информация, ин-
тернет и по друг начин информация, която би 
накърнила доброто име на други членове или 
на който и да е от участниците в конкурса, 
както и информация, станала им известна при 
и по повод извършваната от тях дейност – до-
като са членове на комисията и за срок от 
2 години след прекратяването на мандата;

2. не могат да кандидатстват за финансо-
во подпомагане по реда на ЗФИ и на този 
правилник при условията на чл. 26, ал. 5 и 
8 от ЗФИ.

(2) Проект, който е заявен за държавно 
подпомагане в нарушение на ал. 1, т. 2, не 
подлежи на разглеждане и се връща на зая-
вителя.“

§ 16. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Членовете на националните художест-

вени комисии, с изключение на тези от тях, 
които са държавни служители, получават 
възнаграждение в размер на 50 лв. за всеки 
разгледан проект за производство на филм, 
включително сериал, в размер на 30 лв. за 
всеки разгледан проект за писане на сценарий 
за филм и в същия размер за всеки разгледан 
проект за предпроизводствен етап за създа-
ване на филм. Възнаграждението се изплаща 
еднократно.“

§ 17. Създава се глава втора „а“ с чл. 17а:

„ Г л а в а  в т о р а  „ а “

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА 
НА ПРОЕКТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

РАЗХОДИ

Чл. 17а. (1) Националната комисия за оцен-
ка на проекти за възстановяване на разходи 
се назначава със заповед на изпълнителния 
директор за срок една година и се състои от 
петима членове, от които:

1. експерт от Министерството на културата;
2. експерт от Министерството на туризма;
3. експерт от Агенцията с професионален 

опит в областта на филмовата индустрия;
4. двама продуценти, определени  по реда 

на глава шеста „в“, след проведен жребий от 
експерти, вписани в раздел „Продуценти“ по 
чл. 40е, ал. 5, т. 2, като единият от тях е по 
чл. 40е, ал. 5, т. 2, букви „а“ или „б“, а другият 
по букви „в“ или „г“.

(2) Едно и също лице не може да участва 
в състава на комисията повече от два после-
дователни мандата.

(3) Със заповедта по ал. 1 се определя 
секретар, който е служител от Агенцията, и 
резервни членове:

1. за членовете по ал. 1, т. 1 – 3 – по пред-
ложение на съответната администрация;

2. за членовете по ал. 1, т. 4 – от подразде-
лите по чл. 40е, ал. 5, т. 2, букви  „а – г“ чрез 
жребий от регистъра.

(4) Членовете на комисията по ал. 1, с 
изключение на тези от тях, които са държав-
ни служители, получават възнаграждение в 
размер на 50 лв. за всеки разгледан проект.

(5) За дейността на комисията и на нейните 
членове се прилагат разпоредбите на чл. 14, 
ал. 6 – 10 и чл. 15 и 16.“

§ 18. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Националната комисия за 

разпространение на филми се състои от пе-
тима членове и се назначава със заповед на 
изпълнителния директор за срок една година, 
от които:
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1. четирима членове, предложени от юри-
дически лица, вписани в регистъра по чл. 19, 
ал. 1, т. 3 – 5 от ЗФИ, определени чрез жребий;

2. експерт от Агенцията.
(2) Със заповедта  по ал. 1 се определят 

секретар, който е служител на Агенцията, и 
резервни членове за  членовете по ал. 1, т. 1.

(3) За провеждане на жребия по ал. 1, т. 1 
се прилагат разпоредбите на чл. 40м, ал. 2 – 7.

(4) Лицата по ал. 1, т. 1 трябва да притежават 
висше образование на образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ и най-малко 
5 години професионален опит в областта на 
киноразпространението и показа на филми.

(5) В срок до два месеца преди изтичането 
на мандата на комисията по ал. 1 изпълни-
телният директор назначава нова комисия по 
реда на ал. 1 – 3.“

§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „30“.
2. В ал. 3 думите „чл. 14, ал. 4 и 5“ се за-

менят с „чл. 14, ал. 7 – 10“.
§ 20. Създава се глава трета „а“ с чл. 19а 

и 19б:

„ Г л а в а  т р е т а  „ а “

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ФЕСТИВА-
ЛИ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

Чл. 19а. (1) Националната комисия за фес-
тивали и културни прояви се назначава със 
заповед на изпълнителния директор за срок 
една година. Тя се състои от петима членове, 
от които:

1. експерт от Агенцията;
2. продуцент, определен по реда на глава 

шеста „в“, след проведен жребий от експерти, 
вписани в подраздели „Продуценти на игрални 
филми“ или „Продуценти на документални 
филми“ по чл. 40е, ал. 5, т. 2, букви „а“ и „б“;

3. режисьор, определен по реда на глава 
шеста „в“, след проведен жребий от експерти, 
вписани в подраздели „Режисьори на игрални 
филми“ или „Режисьори на документални 
филми“ по  чл. 40е, ал. 5, т. 1, букви „а“ и „б“;

4. двама представители на професионални 
организации и юридически лица, вписани в 
регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3 и 4 и опреде-
лени чрез жребий от регистъра.

(2) За провеждане на жребия по ал. 1, т. 4 
се прилагат разпоредбите на  чл. 40м, ал. 2 – 7.

(3) Лицата по ал. 1, т. 4 трябва да притежават 
висше образование на образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ и най-малко 
5 години професионален опит в областта на 
филмовата индустрия.

(4) Със заповедта по ал. 1 се определя 
секретар, който е служител на Агенцията, и 
резервни членове за членовете по ал. 1 – 4.

Чл. 19б. (1) Членовете на Националната 
комисия за фестивали и културни прояви, с 
изключение на тези от тях, които са държав-

ни служители, получават възнаграждение в 
размер на 30 лв. за всеки разгледан проект.

(2) В случай че член на комисията не е 
изложил писмени мотиви за оценките си в 
картите за оценка, той не получава възна-
граждение.

(3) При наличие на обстоятелствата по 
чл. 15, ал. 1 в заседанието участва резервният 
член, определен в заповедта по чл. 19а.

(4) За дейността на комисията и на нейните 
членове се прилагат разпоредбите на чл. 14, 
ал. 7 – 10 и чл. 15 и 16.“

§ 21. В наименованието на глава четвърта 
думите „на филми“ се заличават.

§ 22. В чл. 20 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „на филми“ се заличават.
2. В ал. 2 след думите „всеки филм“ се 

поставя запетая и се добавя „включително 
сериал“.

§ 23. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „или продуцент 
на сериала“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявителят по ал. 1 осигурява зала за 

прожекция, електронен носител или линк за 
гледане на филма.“

§ 24. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „пет 

членове“ се заменят с „четирима членове“.
2. В ал. 4 думите „чл. 14, ал. 5“ се заменят 

с „чл. 14, ал. 7 – 11“.
§ 25. В чл. 25 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 числото „10“ се заменя с „20“, а 

след думата „филм“ се поставя запетая и се 
добавя „включително сериал“.

2. Алинея 3 се отменя.
§ 26. В чл. 26, ал. 2 се създава изречение 

второ: „За всеки член от състава на комисията 
се определя  резервен член.“

§ 27. В чл. 27 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1, изречение първо след думите 
„завършените филми“ се поставя запетая и 
се добавя „включително сериали“.

2. В ал. 2:
а) в изречение първо след думата „филма“ 

се поставя запетая и се добавя „включително 
сериала“;

б) в изречение второ накрая се поставя 
запетая и се добавя „както и препоръки за 
съхранение на завършените филми и сериали 
от Българската национална филмотека“.

§ 28. В чл. 28 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „филмите“ се поставя 
запетая и се добавя „включително сериалите“.

2. В ал. 3 думите „3-дневен“ се заменят 
със „7-дневен“.
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§ 29. В чл. 29, ал. 2, т. 2 думите „съгласно 
приложение № 1“ се заменят с „по образец, 
който се утвърждава със заповед на изпълни-
телния директор и се публикува на интернет 
страницата на Агенцията“.

§ 30. В чл. 30 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „продуцента на 
филма“ се поставя запетая и се добавя „вклю-
чително сериала“, а след думите „параметри 
на филма“ се поставя запетая и се добавя 
„включително сериала“.

2. Алинея  2 се изменя така:
„(2) Предоставеното копие следва:
1. да бъде във формат за разпростране-

ние – DCP (2К или 4К – в зависимост от 
оригинала), външна памет в съответствие 
с изискванията, дефинирани в утвърдените 
стандартизационни документи за цифрово 
производство и разпространение на филми;

2. да съдържа версия на български език.“
3. В ал. 3 след думата „филма“ се поставя 

запетая и се добавя „включително сериала“.
§ 31. В чл. 31, ал. 2 се правят следните 

изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„(2) След проведената прожекция по ал. 1 

комисията попълва протокол с аудио-визуален 
тест по образец, утвърден със заповед на изпъл-
нителния директор и публикуван на интернет 
страницата на Агенцията. В протокола се дава 
обобщена оценка за техническото качество 
на филма или сериала, като се посочва, че:“.

2. Точка 2 се изменя така:
„2. копието е със занижено техническо 

качество – когато има забележки, които оказ-
ват влияние върху техническото качество на 
филма или сериала, но в допустими граници 
за качествени показатели, указани в специ-
фикацията по чл. 29, ал. 2, т. 2;“.

§ 32. В чл. 32 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „филма“ 

се поставя запетая и се добавя „включително 
сериала“;

б) в т. 1 думите „филмът изпълнява“ се 
заменят с „филмът, включително сериалът, 
изпълняват“;

в) в т. 3 думите „филмът не изпълнява“ се 
заменят с „филмът, включително сериалът, 
не изпълняват“.

2. В ал. 2, изречение второ след думата 
„филмът“ се поставя запетая и се добавя 
„включително сериалът“.

§ 33. В чл. 33 след думата „филма“ се 
поставя запетая и се добавя „включително 
сериала“.

§ 34. В чл. 34, т. 2 след думата „филма“ се 
поставя запетая и се добавя „включително 
сериала“.

§ 35. В чл. 35 изречение първо се изменя 
така: „Членовете на Националната техническа 
комисия, с изключение на тези от тях, които 
са държавни служители, получават възна-
граждение в размер:

1. 40 лв. – за поставена оценка на филм 
над 60 минути;

2. 30 лв. – за поставена оценка на филм 
до 60 минути;

3. 80 лв. – за поставена оценка за сериал 
с 6 епизода;

4. 120 лв. – за поставена оценка за сериал 
от 7 до 14 епизода.“

§ 36. В чл. 36 думите „чл. 14, ал. 4 и 5“ се 
заменят с „чл. 14, ал. 6 – 11“ и думите „чл. 16, 
т. 1“ се заменят с „чл. 16, ал. 1, т. 1“.

§ 37. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Финансовата комисия се на-

значава за срок една година със заповед на 
изпълнителния директор. Комисията е орга-
низирана в два състава.

(2) Първият състав на финансовата комисия 
извършва финансовата оценка на проектите 
по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 – 6 от ЗФИ. Първият 
състав се състои от  7 членове с доказан 
опит в организацията и финансирането на 
производството, разпространението и показа 
на филми. В състава се включват:

1. трима експерти от Агенцията, от които 
по един експерт, специалист в областта на:

а) производството на игрални или доку-
ментални филми;

б) производството на анимационни филми;
в) разпространението, фестивалите и по-

каза на филми;
2. трима експерти, определени по реда 

на глава шеста „в“, след проведен жребий 
от експертите, вписани в подразделите на 
регистъра по чл. 15, ал. 1 от ЗФИ, от които:

а) двама продуценти от експертите, вписани 
в раздел „Продуценти“, като единият от тях 
е по чл. 40е, ал. 5, т. 2, буква „а“ или „б“, а 
другият по буква „в“ или „г“;

б) един режисьор от експертите, вписани 
в подраздел „Режисьори на игрални филми“ 
или  „Режисьори на документални филми“ по 
чл. 40е, ал. 5, т. 1, буква „а“ или „б“;

3. един експерт от Министерството на кул-
турата с висше образование по специалност 
от професионално направление „Икономика“.

(3) Вторият състав на комисията по ал. 1 
извършва финансовата оценка на проектите 
по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ и се състои от 
петима членове. Вторият състав на комисията 
включва:

1. двама експерти от Агенцията – един 
юрист и един финансист или икономист;

2. двама продуценти от експертите, вписани 
в раздел „Продуценти“, като единият от тях 
е по чл. 40е, ал. 5, т. 2, буква „а“ или „б“, а 
другият по буква „в“ или „г“;
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3. един счетоводител с най-малко три го-
дини професионален опит в областта на фил-
мовата индустрия.

(4) Двата състава по ал. 2 и 3 извършват 
проверка за съответствие с условията на схе-
мите по чл. 26, ал. 1, т. 1 – 6 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 на Комисията 
от 18 декември 2013 г. относно прилагането 
на членове 107 и 108 от Договора за функци-
онирането на Европейския съюз към помо-
щта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)  
№ 1407/2013“.

(5) Със заповедта по ал. 1 се определя 
секретар, който е служител на Агенцията.

(6) За дейността на двата състава на ко-
мисията и на нейните членове се прилагат 
разпоредбите на чл. 14, ал. 7 – 11 и чл. 15 и 16.“

§ 38. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Членовете на Първия състав на 

финансовата комисия, с изключение на тези 
от тях, които са държавни служители, полу-
чават възнаграждение в размер на 50 лв. за 
всеки разгледан проект за филм, включително 
сериал, и 30 лв. за всеки разгледан проект  за  
сценарий на филм.

(2) Членовете на Втория състав на фи-
нансовата комисия, с изключение на тези от 
тях, които са държавни служители, получават 
възнаграждение в размер на  50 лв. за всеки 
разгледан проект на филм/сериал за възста-
новяване на разходи.

(3) Възнагражденията по ал. 1 и 2 се из-
плащат два пъти годишно.“

§ 39. В чл. 40 думите „чл. 14, ал. 4 и 5“ се 
заменят с „чл. 14, ал. 7 – 11“.

§ 40. Създава се глава шеста „а“ с 
чл. 40а– 40д:

„ Г л а в а  ш е с т а  „ а “

ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ

Чл. 40а. (1) Приемателната комисия се 
назначава със заповед на изпълнителния ди-
ректор на Агенцията за срок една година и 
се състои от петима членове, от които:

1. трима експерти, определени по реда 
на глава шеста „в“ след проведен жребий от 
експерти, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 
от ЗФИ, от които:

а) един режисьор от експертите, вписани 
в подраздел „Режисьори на игрални филми“ 
по чл. 40е, ал. 5, т. 1, буква „а“ от регистъра;

б) един продуцент от експертите, вписани 
в подраздел „Продуценти на игрални филми“ 
по чл. 40е, ал. 5, т. 2, буква „а“ от регистъра;

в) един сценарист от експертите, вписани 
в подраздел „Сценаристи“ на игрални филми 
по чл. 40е, ал. 5, т. 2, буква „а“, или един 
кинокритик, вписан в раздел „Кинокритици“ 
по чл. 40е, ал. 5, т. 6;

2.  двама експерти от Агенцията – специ-
алисти по филмопроизводство.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава в 3-дневен 
срок след приключването на процедурата по 
избора съгласно ал. 1.

(3) Със заповедта по ал. 1 се определят 
председател, секретар, резервни членове за 
членовете по ал. 1, т. 1, определени по реда 
на ал. 1, и резервни членове за членовете 
по ал. 1, т. 2. На членовете се предоставят 
сценарият, режисьорската и продуцентската 
експликация, както и оценъчните карти.

(4) За дейността на комисията се прилагат 
разпоредбите на чл. 14, ал. 7 – 11 и чл. 15 и 16.

Чл. 40б. (1) Готовите филми, включително 
сериали, преминали оценка за техническо 
качество пред Националната техническа коми-
сия, се насочват от изпълнителния директор 
към Приемателната комисия, която извършва 
проверка на съответствието на одобрения за 
финансиране проект по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 6 от 
ЗФИ  с готовия филм или сериал, като взема 
предвид правото на режисьора за авторска 
интерпретация на сценария при пресъздава-
нето му в аудио-визуално произведение.

(2) Проверката по ал. 1 се извършва по 
следните критерии:

1. настъпили съществени изменения в ос-
новната тема и идея, заложени в сценария и 
режисьорската експликация на одобрения за 
финансиране проект, спрямо готовия филм, 
включително сериал;

2. настъпили съществени изменения в за-
явените артистични решения на режисьора в 
експликацията при подбора на адекватни из-
разни средства в готовия филм, включително 
сериал, като се вземе предвид свободата на 
артистично изразяване на режисьора;

3. съдържателно съответствие на готовия 
филм или сериал с одобрения за финансиране 
проект, като се взема предвид:

а) наличието на сцени, подстрекаващи 
към расизъм или внушаващи прояви на на-
ционализъм, религиозна омраза, национален 
сепаратизъм или дискриминация;

б) наличието на елементи с порнографски 
характер или използване на език, пряко или 
непряко подтикващ към агресия или пропаган-
да от политически или религиозен характер;

в) наличието в готовия сериал на съдър-
жание от типа дневна драма, ситуационна 
комедия, токшоу или риалити шоу.

(3) Приемателната комисия проверява съ-
ответствието на готовия културен продукт по 
схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 с проекта, получил 
изискуемия брой точки от Квалификацион-
ния тест.

Чл. 40в. (1) Приемателната комисия про-
вежда заседания поне веднъж на три месеца. 
Заседанието се свиква от председателя. Датата, 
часът и дневният ред на заседанието се обя-
вяват на интернет страницата на Агенцията 
7 дни преди деня на заседанието.
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(2) По време на заседанието всеки член 
на комисията назовава името си, името на 
проекта, за който ще се изказва, и устно 
мотивира позицията си. Режисьорът и/или 
продуцентът, и/или сценаристът на проекта 
имат право да бъдат изслушани преди гла-
суването нa решението. Комисията приема 
решение с явно гласуване, с което предлага 
на изпълнителния директор:

1. да издаде сертификат за завършен кул-
турен продукт, или

2. да даде препоръки, когато са констати-
рани несъответствия по критериите съгласно 
чл. 40б, ал. 2, които са довели до влошаване 
на качеството на готовия филм, съответно 
сериал, като културен продукт спрямо одо-
брения проект.

(3) Комисията приема решение с мнозин-
ство 4/5. За приетото решение се изготвя 
мотивиран доклад, който се подписва от 
председателя.

(4) В 7-дневен срок от заседанието на 
комисията изпълнителният директор издава 
сертификат за завършен културен продукт 
или решение по ал. 2, т. 2, с което отказва 
издаването на сертификат, дава препоръки и 
определя срок за отстраняване на констати-
раните несъответствия въз основа на доклада 
на комисията.

(5) При неотстраняване на несъответствия-
та в срока съгласно ал. 2, т. 2 продуцентът не 
може да кандидатства за държавно подпома-
гане по схема по чл. 26, ал. 1 от ЗФИ за срок 
една година считано от датата на влизанего 
в сила на заповедта по ал. 4.

(6) Ако до изтичането на едногодишния срок 
по ал. 5 продуцентът отстрани несъответстви-
ята съгласно дадените препоръки в заповедта 
по ал. 4, изпълнителният директор издава 
сертификат за завършен културен продукт 
на готовия филм или сериал, като от датата 
на издаване на сертификата отпада забраната 
за кандидатстване за държавно подпомагане.

Чл. 40г. (1) Членовете на комисията, с 
изключение на тези от тях, които са държав-
ни служители, получават възнаграждение в 
размер:

1. 50 лв. за всеки разгледан проект на филм;
2. 80 лв. за всеки разгледан проект на се-

риал с шест епизода;
3. 120 лв. за всеки разгледан проект на 

сериал от 7 до 14 епизода.
(2) Възнагражденията по ал. 1 се изплащат 

два пъти годишно.
Чл. 40д. (1) За дейността на комисията и 

на нейните членове се прилагат разпоредбите 
на чл. 14, ал. 7 – 11, чл. 15 и чл. 16, ал. 1.

(2) На заседанията на комисията се прави 
пълен аудиозапис на обсъжданията. Режи-
сьорът и продуцентът на готовия филм имат 
право да присъстват на заседанието, на което 
се разглежда техният проект.“

§ 41. Създава се глава шеста „б“ с чл. 40е –
чл. 40л:

„ Г л а в а  ш е с т а  „ б “

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗФИ

Раздел I
Условия за вписване

Чл. 40е. (1) Агенцията създава и води регис-
тър на експерти, които участват в комисиите 
по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 от ЗФИ.

(2) Регистърът по ал. 1 се води от длъж-
ностни лица, оправомощени със заповед на 
изпълнителния директор на хартия и в елек-
тронен вид.

(3) Регистърът се води по образец, утвър-
ден със заповед на изпълнителния директор.

(4) Информацията от регистъра е обособена 
в две части: публична информация и инфор-
мация за служебно ползване. Публичната част 
от информацията се осигурява чрез достъп 
до интернет страницата на Агенцията и се 
посочва в заповедта по ал. 3.  Данните от 
регистъра, защитени по силата на закон, се 
ползват и се предоставят по ред, предвиден в 
съответния закон и в този правилник.

(5) Регистърът се структурира в раздели и 
подраздели, както следва:

1. раздел „Режисьори“, който съдържа 
подраздели:

а) „Режисьори на игрални филми“;
б) „Режисьори на документални филми“;
в) „Режисьори на анимационни филми“;
г) „Режисьори на сериали“;
2. раздел „Продуценти“, който съдържа 

подраздели:
а) „Продуценти на игрални филми“;
б) „Продуценти на документални филми“;
в) „Продуценти на анимационни филми“;
г) „Продуценти на сериали“;
3. раздел „Сценаристи“, който съдържа 

подраздели:
а) „Сценаристи на игрални филми“;
б) „Сценаристи на документални филми“;
в) „Сценаристи на анимационни филми“;
г) „Сценаристи на сериали“;
4. раздел „Оператори“, който съдържа 

подраздели:
а) „Оператори на игрални филми“;
б) „Оператори на документални филми“;
в) „Оператори на сериали“.
5. раздел „Актьори“;
6. раздел „Кинокритици“;
7. раздел „Художник-постановчици в ани-

мационното кино“.
(6) Експертите се вписват в:
1. раздел „Режисьори“:
а) подраздел „Режисьори на игрални фил-

ми“, ако притежават 5 години опит в кинопро-
изводството и авторските права за създаването 
на най-малко два пълнометражни игрални 
филма, които са имали разпространение или 
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показ в страната или в чужбина или селекция 
в официална програма на филмов фестивал;

б) подраздел „Режисьори на документал-
ни филми“, ако притежават 5 години опит 
в кинопроизводството и авторските права 
за създаването на най-малко два пълномет-
ражни документални филма, които са имали 
разпространение или показ в страната или в 
чужбина или селекция в официална програма 
на филмов фестивал;

в) подраздел „Режисьори на анимационни 
филми“, ако притежават 3 години опит в 
анимационното кинопроизводство и автор-
ските права за създаването на най-малко два 
анимационни филма, които имат селекция в 
официална програма на филмов фестивал;

г) подраздел „Режисьори на сериали“, ако 
притежават 5 години опит в кинопроизвод-
ството и авторски права за създаването на 
най-малко два завършени сериала, в които 
режисьорът самостоятелно е режисирал поне 
6 епизода от сериал;

2. раздел „Продуценти“:
а) подраздел „Продуценти на игрални 

филми“, ако притежават 5 години опит в 
кинопроизводството и като продуценти или 
основни копродуценти са създали най-малко 
два пълнометражни игрални филма, които са 
имали разпространение или показ в страната 
или в чужбина или селекция в официална 
програма на филмов фестивал;

б) подраздел „Продуценти на документал-
ни филми“, ако притежават 5 години опит в 
кинопроизводството и като продуценти или 
основни копродуценти са създали най-малко 
два пълнометражни документални филма, 
които са имали разпространение или показ 
в страната или в чужбина или селекция в 
официална програма на филмов фестивал;

в) подраздел „Продуценти на анимацион-
ни филми“, ако притежават 3 години опит 
в анимационното кинопроизводство и като 
продуценти или основни копродуценти са 
създали най-малко два анимационни филма, 
които имат селекция в официална програма 
на филмов фестивал;

г) подраздел „Продуценти на сериали“, 
ако  притежават 5 години опит в кинопроиз-
водството и като продуценти  са създали два 
завършени сериала;

3. раздел „Сценаристи“:
а) подраздел „Сценаристи на игрални 

филми“, ако притежават 5 години опит в 
кинопроизводството и авторски права за 
създаването на сценарии на най-малко два 
пълнометражни игрални филма, които са 
имали разпространение или показ в страната 
или в чужбина или селекция в официална 
програма на филмов фестивал;

б) подраздел „Сценаристи на документал-
ни филми“, ако притежават 5 години опит 
в кинопроизводството и авторски права за 
създаването на сценарии на най-малко два 

пълнометражни документални филма, които са 
имали разпространение или показ в страната 
или в чужбина или селекция в официална 
програма на филмов фестивал;

в) подраздел „Сценаристи на анимационни 
филми“, ако притежават  3 години опит в 
анимационното кинопроизводство и  авторски 
права за създаването на сценарии на най-малко 
два анимационни филма, които имат селекция 
в официална програма на филмов фестивал;

г) подраздел „Сценаристи на сериали“, ако 
притежават 5 години опит в кинопроизвод-
ството и авторски права за създаването на 
сценарии на два сериала, в които сценаристът 
е бил главен (основен) сценарист на всички 
епизоди;

4. раздел „Оператори“:
а) подраздел „Оператори на игрални фил-

ми“, ако притежават 5 години опит в киноп-
роизводството и притежават авторски права за 
създаването на най-малко два пълнометражни 
игрални филма, които са имали разпростране-
ние или показ в страната или в чужбина или 
селекция в официална програма на филмов 
фестивал;

б) подраздел „Оператори на документал-
ни филми“, ако притежават 5 години опит 
в кинопроизводството и авторски права за 
създаването на най-малко два пълномет-
ражни документални филма, които са имали 
разпространение или показ в страната или в 
чужбина или селекция в официална програма 
на филмов фестивал;

в) подраздел „Оператори на сериали“, ако 
притежават 5 години опит в кинопроизвод-
ството и авторски права за създаването на 
два сериала, в които операторът е участвал 
самостоятелно като отговорен оператор в зас-
немането на най-малко 6 епизода от сериал;

5. раздел „Актьори“, ако лицето притежава 
сродни права за изпълненията си в най-малко 
пет пълнометражни игрални филма или играл-
ни сериала, от които поне три в главни роли;

6. раздел „Кинокритици“, ако лицето при-
тежава и през последните 5 години има 
най-малко 10 публикации в специализирани 
издания с профил „изкуство“ или „култура“;

7. раздел „Художник-постановчици в ани-
мационното кино“, ако лицето притежава 
авторски права за създаването на най-малко 
два анимационни филма и има поне 3 години 
опит в анимационното кинопроизводство.

Раздел II
Процедура по вписване

Чл. 40ж. (1) Физически лица, които отго-
варят на изискванията на чл. 40е, ал. 6, могат 
да подават заявление за вписване в регистъра 
по чл. 15, ал. 1 от ЗФИ. Заявлението  може 
да бъде подадено  и по електронен път по 
реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис. Към заявлението се 
прилагат копия на документи на хартия или 
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електронни копия на документи, удостове-
ряващи обстоятелствата по чл. 40е, ал. 6, 
с изключение на обстоятелствата, които са 
вписани в публични регистри.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. трите имена, единния граждански номер, 

адрес, предпочитан адрес за кореспонденция, 
телефон и адрес на електронна поща;

2. изрично посочени една или повече екс-
пертни позиции за вписване съгласно разделите 
и подразделите по чл. 40е, ал. 5;

3. опис на заверени копия на документите, 
които се прилагат към заявлението.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. творческа биография;
2. за режисьорите, сценаристите и опера-

торите – заверени копия на документи, доказ-
ващи 5 години опит в кинопроизводството, 
който може да бъде удостоверен с трудова 
книжка, граждански или друг договор, или с 
други документи, удостоверяващи извършвана 
дейност в областта на филмовата индустрия, 
линк към два пълнометражни филма или се-
риала, за които лицето е носител на авторски 
права и които са имали разпространение или 
показ/излъчване или са били в селекцията 
на фестивал;

3. за режисьорите, продуцентите, сценари-
стите и художник-постановчиците в анимаци-
онното кино – заверени копия на документи, 
доказващи три години опит в анимационното 
кинопроизводство, удостоверен съгласно ал. 3, 
т. 2, и линк към два анимационни филма, за 
които лицето е носител на авторски права и 
които са имали разпространение или показ/
излъчване или са били в селекция на фестивал;

4. за продуцентите – заверени копия на 
документи, доказващи 5 години опит в киноп-
роизводството, който може да бъде удостоверен 
с документи, доказващи, че заявителят като 
физическо лице или като собственик и/или 
управител на дружество продуцира филми или 
сериали, включително в условията на копро-
дукция, придружен с копие или линк към два 
филма или по 6 епизода от два завършени 
сериала, продуцирани от лицето;

5. за актьорите – 5 роли, от които най-малко 
3 главни роли в игрални филми или сериали;

6. за кинокритиците – 10 публикации в 
специализирани издания с профил „изкуство“ 
или „култура“ през последните 5 години, 
предхождащи годината на кандидатстване.

Чл. 40з. (1) Въз основа на подаденото за-
явление длъжностните лица, оправомощени 
да водят регистъра:

1. образуват преписка по всяко подадено 
заявление, включително в електронен вид;

2. попълват данните за лицето в съответния 
раздел и подраздел от регистъра;

3. извършват вписвания и заличавания в 
регистъра;

4. дават справки и изготвят удостоверения 
за вписаните обстоятелства.

(2) При установяване на нередовности 
или непълноти в подаденото заявление или 
в приложените документи се дават писмени 
указания за тяхното отстраняване, като за-
явителят е длъжен да ги отстрани в 10-дневен 
срок от получаването на указанията.

(3) При неотстраняване на нередовностите 
и непълнотите в заявлението в срока по ал. 2 
заявлението не подлежи на разглеждане и 
производството по вписване се прекратява.

(4) Справка за вписана в регистъра ин-
формация се предоставя в 7-дневен срок след 
подадено писмено искане до изпълнителния 
директор.

Чл. 40и. (1) В едномесечен срок от подава-
не на заявлението изпълнителният директор 
или оправомощено от него длъжностно лице 
издава заповед за вписване в регистъра или 
мотивирано отказва да извърши вписване, ако 
лицето не отговаря на условията по чл. 40е, 
ал. 6. Всяко вписано в регистъра лице по-
лучава уникален номер, който се образува 
от поредния номер на вписването за деня и 
датата на вписването.

(2) В случаите на чл. 26, ал. 14 от ЗФИ – за 
лица, които отговарят на условията за впис-
ване, вписването се извършва служебно, със 
заповед на изпълнителния директор или на 
оправомощено от него длъжностно лице, в 
14-дневен срок от датата на предоставяне на 
държавното подпомагане.

(3) На вписаното в регистъра лице по ал. 1 
и 2 се издава удостоверение за вписване от 
изпълнителния директор или от оправомо-
щеното от него длъжностно лице.

(4) Отказът за регистрация подлежи на 
обжалване по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.

Чл. 40к. (1) В 7-дневен срок от настъпва-
нето на промяна на вписаните обстоятелства 
вписаното в регистъра лице е длъжно да по-
даде заявление по чл. 40ж, ал. 2, в което се 
посочват новите обстоятелства и се прилагат 
съответните документи.

(2) В 7-дневен срок от уведомяването по 
ал. 1 изпълнителният директор или оправо-
мощеното от него длъжностно лице издава 
заповед за вписване или мотивирано отказва 
вписване на заявените обстоятелства.

Чл. 40л. (1) Заличаване на вписано в ре-
гистъра лице се извършва:

1. по молба на вписаното лице, с която се 
иска заличаване от регистъра, като се посочват 
причините за това;

2. при смърт на лицето, за което е подадено 
заявление от негов наследник или е извършена 
служебна проверка от длъжностните лица по 
чл. 40з, ал. 1;

3. при предсрочно прекратяване на договор 
по чл. 14, ал. 7, т. 4, буква „в“.

(2) Лице, което е заличено от регистъра, 
може да бъде вписано отново след подаване 
на заявление по чл. 40ж, ал. 2, ако обсто- 
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ятелствата, предизвикали заличаването му, са 
отстранени, а в случаите на ал. 1, т. 3 – след 
изтичането на две години от прекратяването 
на договора.

(3) Вписано в регистъра лице по реда 
на чл. 40и, ал. 2 се заличава служебно със 
заповед на изпълнителния директор или на 
оправомощено от него длъжностно лице на 
основанията съгласно ал. 1, т. 2 и 3.“

§ 42. Създава се глава шеста „в“ с чл. 40м 
и чл. 40н:

„ Г л а в а  ш е с т а  „ в “

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ 
НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1, Т. 1, 2, 

4, 5, 7 И 8 ОТ ЗФИ

Чл. 40м. (1) По реда на този раздел се 
провежда процедура за определяне на екс-
перти от регистъра по чл. 15, ал. 1 от ЗФИ 
за членове на съставите на комисиите по 
чл. 8, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 от ЗФИ чрез 
теглене на жребий.

(2) До втория понеделник на октомври 
всяка календарна година изпълнителният 
директор издава заповед, с която определя 
датата и часа на провеждане на жребия за 
избор на нов състав на комисиите, чийто 
мандат изтича през следващата календар-
на година. В заповедта се посочва нотариус 
или длъжностно лице, което ще проведе 
жребия. Заповедта се публикува на интернет 
страницата на Агенцията до 10 дни преди 
датата на жребия.

(3) Жребият се провежда в сградата на 
Агенцията, като при провеждането присъстват 
задължително изпълнителният директор или 
оправомощен от него служител, както и поне 
един член на Националния съвет за кино. По 
време на тегленето на жребия могат да при-
състват и лица, които са подали заявление за 
това най-малко 3 дни преди обявената дата 
на жребия. За процедурата по тегленето на 
жребий се прави пълен видеозапис.

(4) Жребият се състои от последователни 
тегления на пликове с имената на експерти, 
вписани в съответните раздели и подраздели 
от регистъра по чл. 15, ал. 1 от ЗФИ.

(5) За тегленето на жребия се използва 
непрозрачна кутия, в която се поставят ед-
накви непрозрачни пликове с имената на 
експертите. Пликовете се поставят непосред-
ствено преди провеждането на жребия. Името 
на всеки експерт се прочита на глас, преди 
листчето с името му да се постави в плик и 
да се запечата. Името на едно лице не може 
да присъства повече от веднъж в кутията, от 
която се тегли жребият. Пликовете се пускат 
в кутията и се разбъркват.

(6) Лицето, определено да провежда жре-
бия съгласно ал. 2, изважда последователно 
пликове от кутията и прочита високо и ясно 
имената на изтеглените експерти. Процедура-
та се повтаря до попълването на състава на 

комисията и изтеглянето на съответния брой 
резервни членове съгласно  чл. 40н, ал. 5.

(7) За проведения жребий се изготвя пълен 
протокол, който се публикува на интернет 
страницата на Агенцията.

Чл. 40н. (1) За определяне на режисьор:
1. за Националната художествена коми-

сия за игрални филми – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздел „Режисьори на игрални филми“;

2. за Националната художествена комисия 
за документални филми – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздели „Режисьори на игрални филми“ 
и „Режисьори на документални филми“;

3. за Националната комисия за фестивали 
и културни прояви – чрез жребий се изтеглят 
пликове с експертите, вписани в подраздели 
„Режисьори на игрални филми“ и „Режисьори 
на документални филми“;

4. за Приемателната комисия – чрез жре-
бий се изтеглят пликове с експертите, вписани 
в подраздел „Режисьори на игрални филми“;

5. за Първи състав на финансовата ко-
мисия – чрез жребий се изтеглят пликове с 
експертите, вписани в подраздели „Режисьори 
на игрални филми“ и „Режисьори на доку-
ментални филми“;

6. за Националната художествена комисия 
за игрални сериали – чрез жребий се изтеглят 
пликове с експертите, вписани в подраздели 
„Режисьори на игрални филми“ и „Режисьори 
на сериали“;

7. за Националната художествена комисия 
за документални сериали – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздели „Режисьори на игрални филми“, 
„Режисьори на документални филми“ и „Ре-
жисьори на сериали“;

8. за Националната художествена коми-
сия за анимационни филми и Националната 
художествена комисия за анимационни се-
риали – чрез жребий се изтеглят пликове с 
експертите, вписани в подраздел „Режисьори 
на анимационни филми“.

(2) За определяне на продуцент:
1. за Националната художествена коми-

сия за игрални филми – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздел „Продуценти на игрални филми“;

2. за Приемателната комисия – чрез жре-
бий се изтеглят пликове с експертите, вписани 
в подраздел „Продуценти на игрални филми“;

3. за Националната художествена комисия 
за документални филми – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздели „Продуцент на игрални филми“ 
и „Продуценти на документални филми“;

4. за Националната комисия за фестивали 
и културни прояви – чрез жребий се изтеглят 
пликове с експертите, вписани в подраздели 
„Продуцент на игрални филми“ и „Продуценти 
на документални филми“;
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5. за Национална комисия за възстановя-
ване на разходи – чрез жребий се изтеглят 
пликове с експертите, вписани в раздел „Про-
дуценти“;

6. за Националната художествена комисия 
за игрални сериали – чрез жребий се изтеглят 
пликове с експертите, вписани в подраздели 
„Продуценти на игрални филми“ и „Проду-
центи на сериали“;

7. за Националната художествена комисия 
за документални сериали – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздели „Продуценти на игрални филми“, 
„Продуценти на документални филми“ и 
„Продуценти на сериали“;

8. за Националната художествена коми-
сия за анимационни филми – чрез жребий 
се изтеглят пликове с експертите, вписани 
в подраздел „Продуценти на анимационни 
филми“;

9. за Националната художествена коми-
сия за анимационни сериали – чрез жребий 
се изтеглят пликове с експертите, вписани 
в подраздел „Продуценти на анимационни 
филми“;

10. за двата състава на финансовата ко-
мисия – чрез жребий се изтеглят пликове с 
експертите, вписани в раздел „Продуценти“.

(3) За определяне на сценарист:
1. за Националната художествена коми-

сия за игрални филми – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздел „Сценаристи на игрални филми“;

2. за Националната художествена комисия 
за документални филми – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздели „Сценаристи на игрални филми“ 
и „Сценаристи на документални филми“;

3. за Националната художествена комисия 
за игрални сериали – чрез жребий се изтеглят 
пликове с експертите, вписани в подраздели 
„Сценаристи на игрални филми“ и „Сцена-
ристи на сериали“;

4. за Националната художествена комисия 
за документални сериали – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздели „Сценаристи на игрални филми“, 
„Сценаристи на документални филми“ и 
„Сценаристи на сериали“;

5. за Националната художествена коми-
сия за анимационни филми и Националната 
художествена комисия за анимационни се-
риали – чрез жребий се изтеглят пликове с 
експертите, вписани в подраздел „Сценаристи 
на анимационни филми“.

(4) За определяне на оператор:
1. за Националната художествена комисия 

за игрални филми – чрез жребий се изтег-
лят пликове с експертите, вписани в подра-
здел „Оператори на игрални филми“;

2. за Националната художествена комисия 
за документални филми – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 

подраздели „Оператори на игрални филми“ 
и „Оператори на документални филми“;

3. за Националната художествена комисия 
за игрални сериали – чрез жребий се изтеглят 
пликове с експертите, вписани в подраздели 
„Оператори на игрални филми“ и „Оператори 
на сериали“;

4. за Националната художествена комисия 
за документални сериали – чрез жребий се 
изтеглят пликове с експертите, вписани в 
подраздели „Оператори на игрални филми“, 
„Оператори на документални филми“ и „Опе-
ратори на сериали“.

(5) За всяка позиция от състава на коми-
сията последователно се изтеглят по десет 
имена измежду всички експерти, вписани в 
съответния раздел и подраздели. Съставът  
на комисията се сформира от експертите, 
чиито имена са изтеглени първи. Останали-
те експерти са резервни членове, от които в 
низходящ ред се попълва съответната квота 
от състава на комисията – при отказ или 
отвод на първоначално определените членове.

(6) Когато квота не може да бъде по-
пълнена от определените за нея резервни 
членове съгласно ал. 5, квотата се попълва 
от останалите резервни членове, изтеглени в 
рамките на същата процедура, като квотата: 

1. режисьорите се попълва в низходящ ред 
от резервните членове, изтеглени съответно 
от раздел „Сценаристи“, „Кинокритици“, 
„Продуценти“, „Оператори“, „Актьори“ или 
„Художник постановчици в анимационното 
кино“;

2. продуцентите се попълва в низходящ 
ред от резервните членове, изтеглени съот-
ветно от раздел „Режисьори“, „Кинокритици“, 
„Сценаристи“, „Оператори“, „Актьори“ или 
„Художник-постановчици в анимационното 
кино“;

3. сценаристите се попълва в низходящ 
ред от резервните членове, изтеглени съот-
ветно от раздел „Режисьори“, „Кинокритици“, 
„Продуценти“, „Оператори“, „Актьори“ или 
„Художник-постановчици в анимационното 
кино“;

4. кинокритиците се попълва в низходящ 
ред от резервните членове, изтеглени съот-
ветно от раздел „Режисьори“, „Сценаристи“, 
„Продуценти“, „Оператори“, „Актьори“ или 
„Художник-постановчици в анимационното 
кино“;

5. операторите се попълва в низходящ ред 
от резервните членове, изтеглени съответ-
но от раздел „Режисьори“, „Кинокритици“, 
„Продуценти“, „Сценаристи“, „Актьори“ или 
„Художник-постановчици в анимационното 
кино“;

6. художник-постановчиците в анимаци-
онното кино се попълва в низходящ ред от 
резервните членове, изтеглени съответно от 
подраздел „Режисьори на анимационни фил-
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ми“, „Продуценти на анимационни филми“ 
или „Сценаристи на анимационни филми“;

7. актьорите се попълва в низходящ ред от 
резервните членове, изтеглени съответно от 
раздел „Режисьори“, „Кинокритици“, „Про-
дуценти“, „Сценаристи“ или „Оператори“.

(7) Когато съставът на комисия не може 
да бъде попълнен при условията по ал. 6, 
съответната квота се попълва на случаен 
принцип чрез провеждане на нов жребий 
от всички експерти, вписани в съответния 
регистър.

(8) В 3-дневен срок след провеждане на 
жребия всеки експерт, определен за член или 
за резервен член на комисия съгласно ал. 5, се 
уведомява на предоставен от него електронен 
адрес, като в 7-дневен срок от уведомлението 
предоставя писмено съгласие за участието си 
в комисията. Непредставянето на писмено 
съгласие в срока по изречение първо се счита 
за отказ от участие в комисията.

(9) При  отказ или отвод поради наличие 
на конфликт на интереси на експерт да участ-
ва в комисия неговата квота се попълва по 
реда на ал. 5 и 6.

(10) Процедурата по жребий се провежда 
в различни дни за всяка комисия.

(11) Експерт не може да бъде член ед-
новременно на повече от една комисия по 
чл. 8, ал. 1, т. 1 – 5, 7 и 8 от ЗФИ, съответно 
експертите, чиито имена са били изтеглени, 
се изключват от следващия жребий за опре-
деляне на състав на комисия.“

§ 43. В чл. 41 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допустим за държавно подпомагане е 

всеки проект, за който е подадено заявление:
1. по схемите за държавна помощ по чл. 26, 

ал. 1, т. 1, 3 и 6 от ЗФИ и който отговаря на 
изискванията на глава първа и на чл. 54 от 
Регламент (ЕС) № 651/2014;

2. по схема за държавна помощ по чл. 26, 
ал. 1, т. 2 от ЗФИ и не надхвърля 50 процента 
от общия производствен бюджет и отговаря 
на изискванията на глава първа и на чл. 54 
от Регламент (ЕС) № 651/2014, както и на 
следните критерии:

а) игрален филм с продължителност поне 
70 минути и с общ размер на разходите за 
територията на Република България най-
малко 100 000 лв.;

б) документален филм с продължителност 
поне 60 минути и с общ размер на разходите 
за територията на Република България най-
малко 50 000 лв. или документален сериал 
с продължителност на всеки епизод над 
40 минути със същия размер на разходите;

в) филм, предназначен за излъчване по те-
левизия или на платформи, с продължителност 
над 70 минути или сериал с времетраене на 
всеки епизод над 40 минути и с общ размер 
на разходите за територията на Република 
България най-малко 50 000 лв. на епизод;

г) анимационен филм или анимационен 
сериал с обща продължителност над 24 минути 
и с общ размер на разходите за Република 
България най-малко 40 000 лв., както за 
анимационния филм, така и за анимационен 
сериал;

3. по схема за държавна помощ по чл. 26, 
ал. 1, т. 4 от ЗФИ и който отговаря на из-
искванията на глава първа и на чл. 53 от 
Регламент (ЕС) № 651/2014;

4. по схема за минимална помощ по чл. 26, 
ал. 1, т. 5 от ЗФИ и който отговаря на изис-
кванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.“

§ 44. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) За държавно подпомагане по схеми 

за държавна помощ съгласно  чл. 26, ал. 1, 
т. 1 – 4 и 6 от ЗФИ се подава писмено заявле-
ние, което отговаря на изискванията на чл. 6 
от Регламент (ЕС) № 651/2014 и е попълнено 
по образец съгласно:

1. приложение № 3 (заявление за разглеж-
дане на проект за написване на сценарий за 
филм);

2. приложение № 3а (заявление за разглеж-
дане на проект за предпроизводствен етап за 
създаване на филм);

3. приложение № 4 (заявление за разглеж-
дане на проект за производството на филм);

4. приложение № 5 (заявление за разглеж-
дане на проект за международна копродукция 
по чл. 31 от ЗФИ);

5. приложение № 5а (заявление за разглеж-
дане на проект за производство на сериал);

6. приложение № 5б (заявление за разглеж-
дане на проект за възстановяване на разходи 
с приложен към него Квалификационен тест) 
и приложение № 16а;

7. приложение № 6 (заявление за проект 
за разпространение на филм);

8. приложение № 6а (заявление за проект 
за фестивали и културни прояви).

(2) Кандидатът за държавна помощ под-
готвя и прилага към съответното заявление:

1. по ал. 1, т. 1 – 5, 7 и 8 – за проект по 
чл. 26, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от ЗФИ – проект, 
който отговаря на критериите на чл. 27 от 
ЗФИ;

2. по ал. 1, т. 6 – за проект по чл. 26, ал. 1, 
т. 2 от ЗФИ – проект, който отговаря на 
изискванията на чл. 35е, ал. 2, т. 2 от ЗФИ;

3. декларации по образец за всички проекти 
по ал. 1 съгласно приложение № 7.

(3) Заявленията по ал. 1 се подават в сро-
ковете, обявени в заповедта по чл. 47, ал. 2, 
с изключение на заявлението за проект по 
чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ и заявлението за 
проект за предпроизводствен етап за създава-
не на филм, които се подават целогодишно.“

2. В ал. 4 думите „ал. 1, т. 4“ се заменят 
с „ал. 1, т. 7“.

§ 45. В чл. 43 се правят следните измене-
ния и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявленията по чл. 42 се подават до 

Агенцията, преди работата по проекта и дей-
ността да е започнала. Всички заявления по 
чл. 42, ал. 1 съдържат:

1. наименование, седалище, адрес на уп-
равление на продуцента – юридическо лице 
или едноличен търговец, и големина на 
предпирятието;

2. описание на проекта;
3. период на изпълнение на проекта, вклю-

чително неговата начална и крайна дата, и 
местонахождение на проекта;

4. бюджет на проекта и списък с разходите 
по проекта;

5. вида и размера на исканата държавна 
помощ.“

2. Създава се  нова ал. 2:
„(2) Заявлението за проект по чл. 26, ал. 1, 

т. 2 от ЗФИ задължително съдържа инфор-
мацията по ал. 1, т. 1 – 3.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4, като в ал. 4 думите  „3-дневен“ се 
заменят с „10-дневен“.

§ 46. В чл. 44 думите „филми и фестивали“ 
се заменят с „филми и сериали, фестивали и 
културни прояви“.

§ 47. В чл. 45 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „с изключение на 

заявителите по схемата за държавна помощ 
по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ“;

б) в т. 8 думите „чл. 26, ал. 5, 6 и 7“ се 
заменят с „чл. 26, ал. 5 и 8“;

в) точка 10 се изменя така:
„10. не е представил в срок финален лик-

видационен отчет и материали по последния 
проект, за който има изпълнен договор с 
Агенцията, или е в неизпълнение на договор 
с Агенцията;“

г) създава се т. 11:
„11. кандидатства с проект на режисьор, 

който има незавършен по смисъла на Закона 
за авторското право и сродните му права филм 
от същия вид със субсидия от Агенцията.“

2. В ал. 5, в изречение първо думите „се-
кретаря на комисията, съответно по чл. 14, 
ал. 2 и чл. 18, ал. 1“ се заменят със „секретаря 
на съответната комисия“.

§ 48. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Агенцията провежда конкурси 

в следните категории:
1. категория за игрално кино – за следните 

видове проекти:
а) за написване на сценарий за игрален 

филм;
б) за предпроизводствен етап за създаване 

на игрален филм;
в) за производство на пълнометражен 

игрален филм;
г) за производство на пълнометражен 

игрален филм на режисьор без нито един 

пълнометражен игрален филм (дебют в иг-
ралното кино);

д) за производство на пълнометражен 
игрален филм с ниско финансиране;

е) за производство на пълнометражен иг-
рален филм с микрофинансиране;

ж) за производство на късометражен иг-
рален филм;

2. категория за документално кино – за 
следните видове проекти:

а) за написване на сценарий за докумен-
тален филм;

б) за предпроизводствен етап за създаване 
на документален филм;

в) за производство на пълнометражен 
документален филм;

г) за производство на пълнометражен 
документален филм на режисьор без нито 
един документален филм (дебют в докумен-
талното кино);

д) за производство на пълнометражен 
документален филм с ниско финансиране;

е) за производство на пълнометражен 
документален филм с микрофинансиране;

ж) за производство на късометражен до-
кументален филм;

3. категория за анимационно кино – за 
следните видове проекти:

а) за написване на сценарий за анимаци-
онен филм;

б) за предпроизводствен етап за създаване 
на анимационен филм;

в) за производство на пълнометражен 
анимационен филм;

г) за производство на късометражен ани-
мационен филм;

д) за производство на анимационен филм 
на режисьор без нито един анимационен филм 
(дебют в анимационното кино);

е) за производство на анимационен филм 
с ниско финансиране;

ж) за производство на анимационен филм 
с микрофинансиране;

4. категория за производство на сери-
али – за следните видове проекти:

а) за производство на игрален сериал с 
продължителност от 6 до 14 епизода с време-
траене на всеки епизод над 40 минути чисто 
програмно време;

б) за производство на документален сери-
ал с продължителност от 6 до 14 епизода с 
времетраене на всеки епизод над 40 минути 
чисто програмно време;

в) за производство на анимационен сери-
ал с обща продължителност не по-малко от 
24 минути;

5. категория за международни копродукции 
за проекти по чл. 31б, ал. 1, т. 2 от ЗФИ;

6. категория за телевизионни копродук-
ции – за проекти, които са копродукция с 
Българската национална телевизия или с друг 
телевизионен оператор с национален обхват;
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7. категория за разпространение на фил-
ми – за проекти по чл. 32 от ЗФИ.

(2) Конкурсите по ал. 1 се организират в 
сесии, както следва:

1. две редовни сесии за игрално кино  през 
май и ноември;

2. две редовни сесии за документално кино 
през април и октомври;

3. две редовни сесии за анимационно кино 
през април и октомври;

4. две редовни сесии за производство на 
проекти за игрални сериали през април и 
септември;

5. две редовни сесии за производство на 
документални сериали през май и ноември;

6. две редовни сесии за производство на 
анимационни сериали през май и ноември;

7.  четири сесии за проекти по чл. 31 и 
чл. 31б, ал. 1, т. 2 от ЗФИ със заседания на 
Националната художествена комисия по иг-
рално кино, четири сесии за проекти по чл. 31 
и чл. 31б, ал. 1, т. 2 от ЗФИ със заседания 
на Националната художествена комисия по 
документално кино, четири сесии за проекти 
по чл. 31 и  чл. 31б, ал. 1, т. 2 от ЗФИ със 
заседания на Националната художествена 
комисия по анимационно кино;

8. една сесия за проекти, които са копро-
дукция с Българската национална телевизия 
или с друг телевизионен оператор с национален 
обхват, в последната седмица на октомври 
със заседания на Националната художествена 
комисия;

9. най-малко две редовни сесии за раз-
пространение на филми;

10.  извънредна конкурсна сесия за държав-
но подпомагане на проекти за производство 
на български филми, свързани с национални 
прояви и чествания на събития и бележити 
дейци, по предложение на министъра на 
културата.

(3) Разглеждането на проекти за фести-
вали и културни прояви, промоция и показ 
на филми се организира ежегодно в сесии, 
както следва:

1. най-малко две редовни сесии за показ 
и промоция на филми;

2. най-малко две редовни сесии за фести-
вали и културни прояви.

(4) Финансовото подпомагане в рамките 
на максималния интензитет по  чл. 28, ал. 3 
от ЗФИ:

1. на проекти по ал. 1, т. 1, букви „а“ и 
„б“, т. 2, букви „а“ и „б“ и т. 3, букви „а“ и 
„б“ – не може да надхвърля 5 на сто от сред-
ностатистическия бюджет за съответния вид 
филми за предходната година;

2. на проекти по ал. 1, т. 1, букви „в“ и 
„г“, т. 2, букви „в“ и „г“ и т. 3, букви „в“, „г“ 
и „д“ – не може да бъде по-малко от 30 на 
сто от средностатистическия бюджет за съ-
ответния вид филм за предходната година и 

не може да надхвърля максималния размер, 
определен за съответната година;

3. на проекти по ал. 1, т. 1, буква „д“ – не 
може да надхвърля 40 на сто от средноста-
тистическия бюджет на игрален филм за 
предходната година;

4. на проекти по ал. 1, т. 2, буква „д“ и 
т. 3, буква „е“ – не може да надхвърля 60 на 
сто от средностатистическия бюджет на до-
кументален, съответно анимационен филм, 
за предходната година;

5. на проекти по ал. 1, т. 1, буква „е“, т. 2, 
букви „е“ и „б“ и т. 3, буква „ж“ – не може 
да надхвърля 15 на сто от средностатисти-
ческия бюджет за съответния вид филми за 
предходната година.

(5) Ежегодно, в срок до 31 януари, изпъл-
нителният директор на Агенцията издава 
заповед за определяне на максималния раз-
мер на финансовото подпомагане на отделен 
проект по ал. 1, т. 1 – 4.

(6) В рамките на общия размер на сред-
ствата, определени за конкурсните сесии по 
ал. 2, т. 1 – 3, се предвижда сума за държавно 
подпомагане на проекти за дебютни филми в 
размер не по-малък от 10 на сто от годишния 
размер на средствата, предвидени за финан-
сиране на проекти по чл. 28, ал. 1 от ЗФИ.

(7) Общият размер на средствата, опреде-
лени за конкурсните сесии по  чл. 31 от ЗФИ, 
не може да надхвърля 20 на сто от годишния 
размер на средствата, предвидени за финан-
сиране на проекти по чл. 28, ал. 1 от ЗФИ.“

§ 49. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Държавното подпомагане по 

чл. 28, 30а, 31, 31б и  32 от ЗФИ се извършва 
след провеждането на конкурс, обявен със 
заповед на изпълнителния директор.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. видовете проекти по категории;
2. общия размер на безвъзмездните фи-

нансови средства за всяка конкурсна сесия, 
определен отделно по категории и по видове 
проекти, и в съотношение, еквивалентно на 
размера на годишната субсидия по чл. 17, 
ал. 4, т. 1 от ЗФИ за всеки вид филм;

3. максималния размер на безвъзмездните 
финансови средства, които могат да се предос-
тавят за отделен проект, по видове проекти;

4. срока за подаване на документите;
5. датата, мястото и часа на провеждането 

на конкурса;
6. специалните изисквания към участни-

ците, когато такива са наложителни и са в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014; 
в тези случаи изискванията се обявяват не 
по-късно от 6 месеца преди крайния срок за 
кандидатстване в конкурса.

(3) Националните художествени комисии 
и Националната комисия за разпространение 
на филми разглеждат постъпилите проекти 
съгласно условията на чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5, 
съответно т. 6 от ЗФИ, съответно по чл. 27, 
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ал. 4 от ЗФИ, и ги оценяват и класират с 
мотивирано решение за всеки проект по реда 
на този правилник. Решението се отразява 
в протокол.

(4) В 3-дневен срок от приемането на 
решението по ал. 3 и въз основа на него из-
пълнителният директор на Агенцията издава 
заповед, която съдържа проектите, които се 
допускат за разглеждане от финансовата коми-
сия на основание на заявения от продуцента 
размер на исканата безвъзмездна помощ и в 
съответствие с общия размер на финансовите 
средства по ал. 2, т. 2 и максималния размер 
по ал. 2, т. 3, който може да бъде предоставен 
за отделен проект.

(5) В срока по ал. 4 изпълнителният ди-
ректор на Агенцията издава заповед, която 
съдържа проектите, които не са допуснати за 
разглеждане от финансовата комисия поради 
достигане на общия размер на финансовите 
средства по ал. 2, т. 2.

(6) Финансовата комисия в първи състав 
разглежда проектите по ал. 4 по реда на глава 
единадесета и предлага на изпълнителния 
директор със свое решение размера на без-
възмездните финансови средства за всеки 
отделен проект, който не може да надхвърля 
максималния размер по ал. 2, т. 3. Предло-
женият размер за всички проекти не може 
да надхвърля максимално допустимия размер 
на финансовите средства по ал. 2, т. 2.

(7) След приключването на процедурата по 
ал. 6 изпълнителният директор на Агенцията 
издава заповед, с която утвърждава размера 
на държавното подпомагане за проектите, 
разгледани от финансовата комисия, който 
за всички проекти не надхвърля максимално 
обявения размер на финансовите средства по  
ал. 2, т. 2. Заповедта се издава в срок 7 дни от 
датата на решението на финансовата комисия.

(8) Когато решенията по ал. 6 са приети 
в нарушение на разпоредбите на ЗФИ и на 
този правилник или е надвишен размерът 
на финансовите средства по  ал. 2, т. 2 или 
интензитетът на държавната помощ, изпъл-
нителният директор издава заповед, с която 
мотивирано отказва да утвърди окончателен 
размер на държавното подпомагане за разгле-
даните проекти и ги връща за преразглеждане 
от финансовата комисия със задължителни 
указания за отстраняване на нарушенията. 
Заповедта се издава в срок 7 дни от датата 
на решението на финансовата комисия.

(9) Финансовата комисия разглежда пов-
торно всички проекти съобразно дадените 
указания и приема ново решение, с което 
предлага на изпълнителния директор разме-
ра на безвъзмездните финансови средства за 
всеки отделен проект. В срок 7 дни от датата 
на решението на финансовата комисия из-
пълнителният директор на Агенцията издава 
заповед, с която утвърждава окончателния 

размер на държавното подпомагане за про-
ектите, разгледани от финансовата комисия.

(10) Заповедите по ал. 4, 5, 7, 8 и 9 се 
обявяват на достъпно място в сградата на 
Агенцията, публикуват се на интернет стра-
ницата на Агенцията и се съобщават писмено 
на кандидата в тридневен срок.

(11) Заповедите по ал. 4, 5, 7 и 9 могат да се 
обжалват от участниците в конкурса по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

(12) След влизането в сила на заповедта 
по ал. 7, съответно по ал. 9, спечелилите 
кандидати подават заявление за сключване на 
договор за държавно подпомагане, придружено 
с документи, удостоверяващи обезпечаване 
финансирането на проекта, в срок до:

1. 18 месеца – за проекти по чл. 28, ал. 1, 
т. 1 – 3 и чл. 31б, ал. 1 от ЗФИ;

2. 6 месеца – за проекти по чл. 28, ал. 1, 
т. 4 и 5 от ЗФИ;

3.  един месец – за проекти по чл. 32 от 
ЗФИ.

(13) Заявленията по ал. 12 се разглеждат 
в срок до 30 дни от подаването им.

(14) Срокът по ал. 12, т. 1 може да бъде 
удължен не повече от два пъти с до 6 месе-
ца със заповед на изпълнителния директор 
на Агенцията при доказана необходимост и 
представена писмена обосновка от кандидата.

(15) Кандидат, чийто проект е определен 
за финансиране със заповедта по ал. 7, съот-
ветно по ал. 9, който не подаде заявление в 
сроковете по ал. 12, отпада от конкурсната 
процедура, а заповедта се обезсилва в тази 
є част.

(16) След разглеждане на заявлението по 
ал. 12 изпълнителният директор в срок до един 
месец сключва със спечелилите кандидати 
договор за предоставяне на държавно финан-
сиране по смисъла на ЗДП, като датата на 
неговото влизане в сила се посочва изрично 
в договора и се приема за датата, на която 
помощта е предоставена.

(17) В случай че след утвърждаване на окон-
чателния размер на държавното подпомагане 
на спечелилите конкурсната сесия проекти 
има останали неразпределени средства, те 
се прехвърлят към средствата, предвидени 
за следващата конкурсна сесия в рамките на 
календарната година.“

§ 50. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Проектите, представени със 

заявленията за схеми за държавна помощ по 
чл. 26, ал. 1, т. 1 и 6, се насочват от изпълни-
телния директор на Агенцията към национал-
ните художествени комисии за разглеждане.

(2) Заседанието на комисията се свиква 
от изпълнителния директор и е редовно, 
когато на него присъстват всички членове 
на комисията. На заседанието присъства и 
секретарят на комисията.

(3) На заседанията на комисиите се прави 
аудиозапис на обсъжданията.“
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§ 51. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Всеки член на комисията:
1. получава по електронен път екземпляр 

от всеки постъпил проект;
2. попълва и подписва съответната оце-

нъчна карта с мотиви от не по-малко от 300 
знака за всеки критерий съгласно критери-
ите по чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2  от ЗФИ,  по 
приложение № 8 – за игрален филм и сери-
ал, по приложение № 8а – за документален 
филм и сериал, и по приложение № 8б – за 
анимационен филм и сериал, и съответната 
обобщена оценъчна карта по приложение 
№ 9 – за игрален филм и сериал, по приложе-
ние № 9а – за документален филм и сериал, 
и по приложение № 9б – за анимационен 
филм и сериал, и протокола по чл. 47, ал. 3;

3. е длъжен да предаде попълнените кар-
ти за оценка в Агенцията в  3-дневен срок 
преди датата на заседанието за техническа 
обработка на резултатите, като датата на 
предаването им се удостоверява от секретаря;

4. участва в заседанията, като по време на 
заседанието при всяко свое изказване назова-
ва името си, името на проекта, за който ще 
се изказва, и устно мотивира позицията си.

(2) След нанасянето на всички оценки 
в обобщената оценъчна карта се формира 
крайният резултат.

(3) Когато карта за оценка не е попълне-
на в съответствие с изискванията по ал. 1, 
т. 2 или има техническа грешка, Агенцията 
уведомява съответния член на посочен от 
него електронен адрес, като му указва каква 
част от картата подлежи на корекция. В срок 
24 часа от получаване на уведомлението 
и преди заседанието съответният член на 
комисията отстранява техническата грешка 
или констатираното несъответствие.

(4) Когато са необходими поправки в 
картите, те се извършват по начин, даващ 
възможност да се установи в какво се състои 
всяка поправка, съответно всяка поправка се 
удостоверява с подпис от съответния член 
на комисията. Корекции извън случаите по 
ал. 3 са недопустими.

(5) В  срок 5 работни дни след заседание-
то на комисията на интернет страницата на 
Агенцията се публикува списък с кандида-
тите и получените за всеки проект точки.“

§ 52. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) След приключване на заседа-

нието на комисията и предаване на всички 
оценъчни карти по чл. 49, ал. 1, т. 2 секре-
тарят на художествените комисии извършва 
служебна оценка съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 
от ЗФИ за всеки проект съгласно критерии, 
посочени в оценъчните карти. Получените 
точки от оценката се нанасят в обобщените 
оценъчни карти и въз основа на тях се опре-
деля окончателното класиране на проектите.

(2) Секретарят на националните худо-
жествени комисии съставя протокол, който 

съдържа списък на проектите, в низходящ 
ред, получили над 70 процента от общия 
брой точки. Протоколът с резултатите се 
подписва от секретаря и от председателя 
на комисията.“

§ 53. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Списъкът на проектите по 

чл. 50, ал. 2 и обобщените оценъчни карти 
се публикува на интернет страницата на 
Агенцията в срок 5 работни дни след про-
веждане на заседанието.

(2) Продуцентът, сценаристът и режисьор-
ът на кандидатстващ проект имат право да 
се запознаят с оценките на своя проект и 
да получат аудиофайл от обсъждането на 
съответната комисията, както и копие от 
оценъчните карти на проекта.“

§ 54. Създава се глава девета „а“ с чл. 51а:

„ Г л а в а  д е в е т а  „ а “

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ 
ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ОЦЕН-
КА НА ПРОЕКТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА РАЗХОДИ

Чл. 51а. (1) Заявление, подадено по схема 
за държавна помощ по чл. 26,  ал. 1, т. 2 
от ЗФИ съгласно приложение № 5б към 
чл. 42, ал. 1, т. 6, подлежи на проверка за 
допустимост относно спазване на изисква-
нията на чл. 42 и 43. Всеки допуснат проект 
се изпраща до Националната комисия за 
оценка на проекти за възстановяване на 
разходи. Заявленията се разглеждат по реда 
на постъпването им.

(2) Заседанията на комисията по ал. 1 се 
провеждат регулярно най-малко един път 
месечно, в случай че има постъпили заяв-
ления. Заседанието е редовно, ако на него 
присъстват всички членове на комисията. 
Решенията се вземат с мнозинство на при-
състващите членове. За всяко заседание се 
прави аудиозапис на обсъжданията.

(3) Комисията извършва проверка на раз-
дел А от Квалификационния тест, постъпил 
със заявлението по приложение № 5б, за 
съответствието му със сценария и дали е 
постигнат минимален резултат от 4 точки. 
Оценката, изразена в точки, се отразява в 
протокол, който се подписва от председателя. 
Протоколът се предава от председателя на 
комисията на изпълнителния директор най-
късно в деня, следващ деня на заседанието.

(4) Въз основа на оценката на комисията 
по ал. 3 и в тридневен срок от издаването є 
изпълнителният директор регистрира проек-
та като одобрен и издава удостоверение за 
регистрация или в същия срок мотивирано 
отказва регистрация на проекта, като за 
мотивите си комисията изготвя становище. 
В случаите на отказ кандидатът има право 
да кандидатства отново с този проект.

(5) В срока по ал. 4 списъкът с регистри-
раните проекти и проектите, получили отказ 
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за регистрация, се публикува на интернет 
страницата на Агенцията.

(6) Правата, произтичащи от удостовере-
нието за регистрация, не могат да се прех-
върлят на трета страна, освен в случаите 
на чл. 57а, ал. 1. Удостоверението за регис-
трация не поражда права за получаване на 
държавна помощ.

(7) Заявителят е длъжен да уведоми 
Агенцията за всички промени в заявените 
обстоятелства, които настъпят, след подаване 
на заявлението за държавна помощ по чл. 42, 
ал. 1, т. 6 и след издаването на удостоверение 
за регистрация на проекта по ал. 4.

(8)  Заявителят има право да се запознае с 
оценките на своя проект и да получи аудио-
файл от обсъждането на комисията, както 
и копие от проверката на теста.“

§ 55. В чл. 52, ал. 1 думите „чл. 42, ал. 1, 
т. 4“ се заменят с „чл. 42, ал. 1, т. 7“.

§ 56. В чл. 53  ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато карта за оценка не е попълнена 

в съответствие с изискванията, се прилагат 
разпоредбите на чл. 49, ал. 3 и 4.“

§ 57. Създава се глава десета „а“ с чл. 53а 
и 53б:

„ Г л а в а  д е с е т а  „ а “

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ 
ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ФЕС-

ТИВАЛИ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

Чл. 53а. (1) Проектите, подадени със за-
явленията за схема по чл. 26, ал. 1, т. 4 от 
ЗФИ, се изпращат до Националната комисия 
за фестивали и културни прояви в 3-дневен 
срок след публикуване на списък с допус-
натите до разглеждане проекти.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 из-
пълнителният директор свиква заседание 
на комисията, което е редовно само ако 
присъстват всички членове.

(3) За всяко заседание на комисията се 
прави аудиозапис на обсъжданията.

Чл. 53б. (1) Всеки член на комисията:
1. получава екземпляри от всеки постъ-

пил проект;
2. попълва и подписва карти за оценка 

по приложение № 12а – за фестивали, или 
по приложение № 12б – за други културни 
прояви, както и протокола по чл. 47, ал. 3.

(2) Секретарят на комисията:
1. извършва проверка за наличието на 

технически грешки и несъответствия по 
картите за оценка;

2. обобщава резултата от картите за 
оценка;

3. съставя протокол от проведеното засе-
дание, който съдържа списък на класираните 
проекти съобразно получения брой точки.

(3) Протоколът по ал. 2, т. 3 се подписва 
от секретаря и от председателя на комиси-
ята. За класиран се счита проект, получил 

минимален брой точки съгласно получените 
от комисията карти за оценка.

(4) Когато карта за оценка не е попълнена 
в съответствие с изискванията, се прилагат 
разпоредбите на чл. 49, ал. 3 и 4.

(5) В  тридневен срок от провеждането 
на заседанието изпълнителният директор 
издава заповед въз основа на протокола на 
комисията, в която се посочват класираните 
проекти. Заповедта с класираните проекти 
се публикува на интернет страницата на 
Агенцията. Картите за оценка се прилагат 
към досието на проекта.

(6) Заявителят на проекта има право да 
се запознае с оценките за него и да получи 
аудиофайл от обсъждането на комисията, 
както и копие от картите за оценка.“

§ 58. Наименованието на глава единаде-
сета се изменя така:

„ Г л а в а  е д и н а д е с е т а

ФИНАНСОВА ОЦЕНКА“.

§ 59. Наименованието на раздел I се из-
меня така:

„Раздел I
Първи състав на финансова комисия“.

§ 60. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) Първият състав на финансова-

та комисия извършва финансова оценка на 
определените в заповедта по чл. 47, ал. 4 за 
държавно подпомагане проекти, както и на 
проектите за разпространение на филми, за 
фестивали, културни прояви, показ и промо-
ция на филми. Всички проекти се насочват от 
изпълнителния директор към Първия състав 
на финансовата комисия в тридневен срок 
от влизането в сила на заповедта по чл. 47, 
ал. 4, съответно на заповедта по чл. 53б, ал. 5.

(2) Финансовата оценка се извършва:
1. в едномесечен срок след влизането в 

сила на заповедта по ал. 1 – за проектите по 
чл. 26, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗФИ;

2. в едномесечен срок след влизането в 
сила на заповедта по ал. 1 – за проекти по 
чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ – за разпростране-
ние на филми;

3. в едномесечен срок след влизането в сила 
на заповедта по чл. 53б, ал. 5 – за проекти 
по чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗФИ – за фестивали 
и културни прояви;

4. в едномесечен срок от подаването на 
заявлението съгласно приложение № 15 – за 
проектите по чл. 26, ал. 1, т. 5 от ЗФИ – за 
показ и промоция.

(3) Първият състав на финансовата коми-
сия разглежда:

1. проект за етап развитие (написване 
на сценарий) или предпроизводствен етап 
за създаване на игрален филм, като взема 
предвид:

а) проекта на бюджет;
б) искания размер на държавната помощ;
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в) вида на разходите и тяхното съответ-
ствие с присъщо необходимите за този етап;

г) разходите за сценарист, които не могат 
да надвишават 20 на сто от окончателния хо-
норар на проекта, а за режисьор, оператор и 
продуцент и другите членове от екипа – до 10 
на сто от окончателния хонорар по проекта;

2. проект за производството на филм, като 
взема предвид:

а) съответствието между представения 
бюджет, работната книга (само за игрални 
филми), финансовия план, календарния план 
на проекта и представените договори и/или 
оферти за предоставяне на услуги;

б) съответствието между финансовия план 
и договор или други документи, осигуряващи 
изпълнението му;

в) съответствие между договора за копро-
дукция и подробния консолидиран бюджет, 
от които да е видно всеки разход в каква 
степен се поема от всеки от копродуцентите;

г) продуцентското възнаграждение, което 
не може да е по-високо от режисьорското, 
като са допустими завишения до 15 на сто 
при представяне на съответна аргументация;

д) проекта на бюджет;
3. проект за разпространението на филми, 

като взема предвид:
а) стратегията за разпространението на 

филма;
б) избора за конкретните решения в ре-

кламната кампания на филма;
в) избора на подходящата аудитория и 

промоцията в страната;
г) необходим брой филмови копия;
д) прогнозен брой зрители;
е) проекта на бюджет;
4. проект за популяризирането на бъл-

гарски филми на международни фестивали, 
като взема предвид:

а) представянето на филма на междунаро-
ден фестивал, включен в списъка с фестивали 
класове „А“ и „Б“ съгласно този правилник;

б) изпратена покана от фестивал, включен 
в списъка по буква „а“;

в) включването на филма в националната 
селекция за Академия „Оскар“ или в селекция 
на Европейската филмова академия;

г) един филм може да кандидатства за 
подпомагане на участието в до  5 фестивал-
ни участия;

д) проекта на бюджет.“
§ 61. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Заседанията на Първия със-

тав на финансовата комисия се провеждат 
регулярно и са най-малко веднъж в месеца. 
Заседанието е редовно, когато присъстват 
всички членове на комисията.

(2) Първият състав на финансовата комисия 
извършва експертна оценка и с мотивирано 
решение предлага на изпълнителния дирек-
тор размера на безвъзмездните финансови 
средства на всеки отделен проект:

1. от посочените в заповедта по чл. 47, 
ал. 4 съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, 
т. 3 и 4, съответно ал. 4, от ЗФИ;

2. за фестивал или културна проява съ-
гласно критерии по чл. 27, ал. 5, съответно 
ал. 6, от ЗФИ;

3. за показ на филми съгласно критерии 
по чл. 35в от ЗФИ.

(3) Решенията на финансовата комисия се 
вземат с мнозинство повече от половината 
от всички членове на комисията, освен в 
случаите, когато определеният размер на без-
възмездните финансови средства за отделен 
проект се отклонява с повече от 10 на сто 
от размера на поисканата със заявлението 
по чл. 42, ал. 1 държавна помощ, за което 
е необходимо единодушно решение на ко-
мисията. Решенията се вписват в протокол, 
който се подписва от членовете на комисията 
и от секретаря. Протоколът се предава на 
изпълнителния директор след приключването 
на заседанието.

(4) Заявителят и режисьорът имат пра-
во да участват на заседанието, на което се 
разглежда предложението за определяне на 
размера на финансовите средства за проекта.

(5) В 3-дневен срок от приемането на ре-
шението на Първия състав на финансовата 
комисия и въз основа на него изпълнителният 
директор издава заповед, с която определя 
окончателния размер на държавната помощ 
за всеки проект, който не може да надвишава 
максимално допустимия размер.

(6) След влизането в сила на заповедта 
на изпълнителния директор на Агенцията 
по чл. 47, ал. 7, съответно по чл. 47, ал. 9, 
за определяне размера на финансирането на 
спечелилите проекти кандидатите подават 
в сроковете по чл. 47, ал. 12 заявление по 
приложение № 15а за сключване на договор 
за държавно подпомагане за производство 
на филм, за международна копродукция и за 
сериал и по приложение № 15б – за сключва-
не на договор за разпространение на филм. 
Към заявленията се прилага декларация по 
образец съгласно приложение № 16.

(7) Към заявлението по ал. 6 се представят 
бюджет на проекта, договори и документи, 
удостоверяващи осигурено пълно финанси-
ране на проекта: финансов план, календарен 
план, договори или други документи, по-
твърждаващи размера на разходите, както 
и договор за копродукция, от който да е 
видно всеки разход в каква степен се поема 
от всеки от копродуцентите.

(8) Промени в подробния консолидиран 
бюджет на проекта спрямо първоначално 
заявения  прогнозен бюджет по заявлението 
съгласно чл. 41 не могат да бъдат основание 
за преразглеждане на размера на отпуснатата 
със заповедта по чл. 47, ал. 7, съответно по 
чл. 47, ал. 9, държавна помощ, освен ако не 
водят до нарушение на условията на схемите 
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с Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно с 
Регламент (ЕС) № 1407.

(9) Промени в бюджета на проекта спрямо 
първоначално заявения не могат да бъдат 
основание за увеличаване на размера на 
отпуснатата със заповедта по  чл. 47, ал. 7, 
съответно по чл. 47, ал. 9, помощ и за уве-
личаване на интензитета.“

§ 62. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. В 7-дневен срок след датата на 

заседанието заявителите имат право да 
поискат и да получат копие от протокола 
с решението по чл. 55, ал. 3 за проекта, с 
който са кандидатствали.“

§ 63. Наименованието на раздел II се 
изменя така:

„Раздел II
Втори състав на финансова комисия“.

§ 64. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) Вторият състав на финансовата 

комисия разглежда заявленията за одобря-
ване на размера на разходите на проект по 
схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, 
т. 2 от ЗФИ.

(2) Заявление по ал. 1 се подава по образец 
съгласно приложение № 16а. Заявлението 
се подава, след като кандидатът е получил 
удостоверение за регистрация по чл. 51а, 
ал. 5. Заявлението подлежи на проверка за 
допустимост относно спазване на изисква-
нията на чл. 42 и 43.

(3) Заявлението по ал. 2 се подава:
1. в срок до 12 месеца от издаването на 

удостоверението за регистрация по чл. 51а, 
ал. 5;

2. при осигурено финансиране на най-
малко 100 процента от разходите, които ще 
бъдат извършени на територията на Репу-
блика България.

(4) Всички документи към заявлението 
на чужд език се предоставят в превод на 
български език, заверен от заклет преводач.

(5) Заявленията по ал. 2 се разглеждат по 
реда на постъпването им.

(6) Ако заявлението не отговаря на изис-
кванията, предвидени в ЗФИ и в този пра-
вилник, заявителят се уведомява писмено в 
тридневен срок от постъпването на заявле-
нието да отстрани недостатъците, като му се 
предоставя 10-дневен срок от получаването 
на съобщението с указание, че неотстраня-
ването им ще предизвика прекратяване на 
производството.

(7) Вторият състав на финансовата коми-
сия проверява раздел „Б“ на Квалификаци-
онния тест по приложение № 5б. Кандидатът 
трябва да е постигнал най-малко общо 14 
точки от раздели „А“ и „Б“, за да бъде про-
ектът допустим.

(8) Одобреният размер на разходите, 
получен от кандидата при проверката съ-
гласно ал. 7, се отразява в протокол, който 

се подписва от всички присъствали членове 
на комисията. Протоколът се предава на 
изпълнителния директор най-късно в деня, 
следващ деня на заседанието.

(9) Изпълнителният директор издава удос-
товерение за одобрения размер на разходите 
или отказва издаването на удостоверение въз 
основа на резултатите на всеки кандидат в 
7-дневен срок от  заседанието на комисия-
та. В случаите на отказ Вторият състав на 
финансовата комисия издава мотивирано 
становище, като кандидатът има право да 
кандидатства отново с този проект.

(10) Одобреният размер на разходите, 
както и отказът за издаването му подлежи 
на обжалване по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс.

(11) Списъкът с проекти, които са получи-
ли удостоверение за одобрение на разходите 
или отказ съгласно ал. 9, се публикува на 
интернет страницата на Агенцията до три 
работни дни след издаване на удостоверени-
ето за одобряване на размера на разходите 
или отказа.

(12) Заявителят има право да се запознае 
с оценките, посочени в протоколите за съ-
ответния проект, и да получи аудиофайл от 
обсъждането на комисията.“

§ 65. В глава единадесета се създават 
чл. 57а – 57в:

„Чл. 57а. (1) Заявител, който е получил 
удостоверение за одобряване на размера на 
разходите по чл. 57, ал. 9, е длъжен да уведоми 
Агенцията в 7-дневен срок от настъпване на 
някое от следните обстоятелства:

1. вливане, сливане, разделяне или от-
деляне;

2. промяна в правната форма;
3. производство по ликвидация;
4. при открито производство по несъс-

тоятелност;
5. участие в други национални програми, 

предоставящи държавна помощ от местни 
или европейски фондове, или предоставянето 
на еднократна помощ от тези източници във 
връзка с проекта или от други източници на 
държавна помощ, използвани в реализацията 
на проекта.

(2) Заявените промени в проекта по реда 
на ал. 1 не трябва да водят до увеличаване 
на размера и интензитета на исканата дър-
жавна помощ.

(3) В случай че не се представи уведом-
лението по ал. 1, т. 1 – 5, производството 
по разглеждане и финансиране на проекта 
се прекратява.

Чл. 57б. (1) Заявителят има право да 
подаде заявление по приложение  № 16а за 
изменение на одобрения размер на разходи-
те за възстановяване в случай на промяна 
на бюджета на проекта с не повече от 25 
процента.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат 
актуализирани данни за:

1. общия бюджет на проекта;
2. подробния бюджет, включващ всички 

разходи на проекта за територията на Репу-
блика България;

3. финансовия план.
(3) Вторият състав на финансовата комисия 

разглежда заявлението по  ал. 1 в едноме-
сечен срок от неговото подаване.

(4) Изпълнителният директор одобрява 
заявлението и издава удостоверение за из-
менение на одобрения размер на разходите  
или отхвърля заявлението в 7-дневен срок 
от  заседанието на комисията по ал. 3. Ако 
заявлението бъде отхвърлено, заявителят има 
право да получи възстановяване на разходите 
само до размера на бюджета, заявен преди 
подаване на заявлението по ал. 1.

(5) Заявителят има право да внесе про-
екта за разглеждане само още един път с 
променени или с нови параметри.

Чл. 57в. (1) След завършване на дейност-
ите по реализацията на одобрения проект 
и след получено удостоверението по чл. 57, 
ал. 9, съответно по чл. 57б, ал. 4, се подава 
заявление за възстановяване на разходи по 
образец съгласно приложение № 16б, към 
което се прилагат следните документи:

1. окончателна версия на сценария;
2. одиторски доклад, изготвен от одитор, 

регистриран съгласно Закона за независимия 
финансов одит, заедно с копия на докумен-
тите, относно всички извършени плащания, 
свързани с производството на аудио-ви-
зуалното произведение на територията на 
страната (разходите за одитора се заплащат 
от заявителя);

3. декларация от всички копродуценти за 
съгласие с изготвения одитен доклад по т. 2;

4. официално заверен екземпляр от застра-
хователната полица на одитора с покритие на 
застрахователния риск в размер 1 000 000 лв. 
за професионална отговорност при нанесени 
щети на трета страна поради неверни данни 
в одитния доклад;

5. окончателен списък на екипа, включващ 
физическите лица, работили по проекта;

6. окончателен списък на юридическите 
лица, изпълнители по проекта;

7. окончателен списък на всички места 
на снимки.

(2) В срок до един месец от получаването 
на заявлението по ал. 1 изпълнителният ди-
ректор издава решение за възстановяване на 
разходи или отхвърля заявлението, в случай 
че то не отговаря на изискванията на ал. 1.

(3) В срок до 14 дни от издаването на 
решението по ал. 2 Агенцията изплаща фи-
нансовите средства  в размера, определен в 
него, когато:

1. са извършени съответните справки, 
доказващи, че заявителят е регистриран по 
българското законодателство;

2. бюджетните средства са налични по 
сметките на Агенцията.

(4) Плащането се извършва към банкова 
сметка, която заявителят е длъжен да открие 
специално за тази цел.

(5) В случай че годишният бюджет по схе-
мата е вече изчерпан към датата на издаване 
на решението по ал. 2, плащането се извършва  
през следващата календарна година.

§ 66. В чл. 58, ал. 1 думите „чл. 26, ал. 1, 
т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 6“.

§ 67. В чл. 59 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1, в основния текст думите „чл. 26, 
ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 26, ал. 1, т. 1 и 6“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „чл. 28, ал. 6“ се 
заменят с „чл. 28, ал. 3“.

§ 68. В чл. 60, ал. 1, в основния текст  
думите „чл. 26, ал. 1, т. 2“ се заменят с 
„чл. 26, ал. 1, т. 3“.

§ 69. В раздел І се създават чл. 60а – 60в:
„Чл. 60а. (1) При извършване на финан-

сова оценка на кандидатстващите проекти 
по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ не се вземат 
предвид недопустимите разходи в бюджета 
на проекта съгласно раздел I от приложение 
№ 16в.

(2) Допустимите разходи в бюджета на 
проект по ал. 1 са всички разходи за стоки 
и услуги, осъществени на територията на 
Република България, които са пряко свързани 
с подготовката, производството, включител-
но постпродукцията на проекта съгласно 
раздел II на приложение № 16в.

(3) Размерът на възстановените разхо-
ди за един проект не може да надвишава 
2 000 000 лв.

Чл. 60б. (1) При извършване на оценка 
на кандидатстващите проекти по  чл. 26, 
ал. 1, т. 4 от ЗФИ не се вземат предвид не-
допустимите разходи в бюджета на проекта. 
Недопустими за отпускане на държавна по-
мощ са разходите по чл. 58, ал. 2, т. 1 – 8. 
Недопустимите разходи се поемат изцяло от 
заявителя на държавната помощ.

(2) Допустимите разходи за отпускане 
на държавна помощ са следните оператив-
ни разходи, пряко свързани с дейността по 
организацията на филмови фестивали и 
културни прояви:

1. оперативните разходи (например раз-
ходи за: наем на помещения  за провеждане 
на събитието, наем на сценично оборудване 
и на техника) до размера и в срока, пряко 
относими към организацията на фестивала 
или проявата;

2. закупуване на права, лицензи или дру-
ги подобни (разходи за права по авторско 
право и сродните му права) до размера и в 
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срока, пряко относими към организацията 
на фестивала или проявата;

3. разходи за реклама: печат, производство, 
рекламни спотове и др.;

4. разходи за режийни и консумативи, 
включително телефон и интернет, в размер 
на до 5 процента от бюджета на проекта;

5. разходи, свързани с договорите за кон-
султантски услуги, оценка, селекция и подбор 
на филмите, авторски и сродни права, и др.

Чл. 60в. Допустимите разходи по схеми-
те по чл. 26, ал. 1 от ЗФИ трябва да бъдат 
придружени от документни доказателства, 
които трябва да бъдат ясни, конкретни и 
съвпадащи по време с фактите.“

§ 70. В чл. 61 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1, в основния текст думите „чл. 26, 
ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с  „чл. 26, ал. 1, 
т. 1, 2, 3, 4 и 6“, а в т. 2 накрая се добавя 
„с изключение на помощта по чл. 26, ал. 1, 
т. 2 от ЗФИ“.

2. В ал. 4 думите „чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 
от ЗФИ“ се заменят с „чл. 26, ал. 1,  т. 1, 2, 
3, 4 и 6 от ЗФИ“.

§ 71. В чл. 62, ал. 1, 6 и 9 думите „чл. 26, 
ал. 1, т. 3 от ЗФИ“ се заменят с  „чл. 26, 
ал. 1, т. 5 от ЗФИ“.

§ 72. В чл. 63 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 2  т. 1 се изменя така:
„1. решение за осъществяване на проекта, 

прието от компетентния орган на друже-
ството;“.

2. В ал. 3 думите „т. 1“ се заличават.
§ 73. В чл. 64, ал. 2, т. 1 се създава бук-

ва „г“:
„г) за прехвърляне на средства от един 

параграф на бюджета в друг, в размер, над-
хвърлящ 20 на сто от стойността на съответ-
ния параграф, се изисква предварителното 
писмено съгласие на Агенцията;“.

§ 74. В чл. 66 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3“ 
се заменят с „чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6“.

2. В ал. 2 думите „чл. 26, ал. 1, т. 1“ се 
заменят с „чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 6“.

3. В ал. 3 думите „чл. 26, ал. 1, т. 2“ се 
заменят с „чл. 26, ал. 1, т. 3“.

4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За схемата по чл. 26, ал. 1, т. 4 от 

ЗФИ се отчитат разходи по чл. 60б,  ал. 2.“
§ 75. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Изпълнителният директор 

утвърждава методически указания за при-
лагането на разпоредбите, свързани с пре-
доставянето и отчитането на държавни и 
минимални помощи, предоставени по реда 
на ЗФИ и на този правилник, като посочва 
включително начините и информационните 
източници, чрез които се контролира изпъл-
нението є.

(2) Изпълнителният директор или оправо-
мощено от него длъжностно лице проверява 
съответствието на всеки проект и всяка 
предоставена помощ с условията на съответ-
ната схема за помощ и на Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 или Регламент (ЕС) № 1407/2013 
по прогнозни и по фактически данни и съх-
ранява цялата информация за предоставянето 
на помощта и съответствието.“

§ 76. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Свързано лице“ е лице по смисъла на 

§ 1 от допълнителните разпоредби на Тър-
говския закон с член на комисия, създадена 
по реда на ЗФИ и този правилник – само 
пред комисията, в която участва членът на 
комисията, са съпрузите, роднините по права 
линия, по съребрена линия – до трета степен 
включително.“

2. Създават се т. 3 – 8:
„3. „Игрален, документален или анима-

ционен сериал“ са понятия съгласно  § 1, 
т. 32 от допълнителната разпоредба на ЗФИ.

4. „Основен копродуцент“ е независим 
продуцент, който участва във финансирането 
на производството на филм, включително 
сериал, с най-голям дял от общата стойност 
на бюждета на филма, съответно сериала.

5. „Специализирано издание с профил 
„изкуство“ или „култура“ е издание, което е 
периодично или друго продължаващо издание 
в областта на изкуството и културата (вест-
ник, списание, годишник, алманах, сборник и 
др.), издавано на хартия или в онлайн форма.

6. „Публикация“ е текст не по-кратък от 
2500 думи, изразяващ авторова гледна точ-
ка към художествени и/или индустриални 
факти в областта на аудио-визията, както 
и теоретико-исторични разсъждения и/или 
изводи върху тях.

7. „Фестивали клас А“ са филмови фес-
тивали, официално акредитирани от Меж-
дународната федерация на асоциациите на 
продуцентите на филми (FIAPF), включи-
телно наградите „Оскар“ на Американската 
филмова академия (AMPAS) и наградите на 
Европейската филмова академия (EFA).

8. „Фестивали клас Б“ са специализирани 
филмови фестивали с конкурсен характер, с 
изключение на фестивалите клас А, които са 
акредитирани от Международната федерация 
на асоциациите на продуцентите на филми 
(FIAPF), както и националните фестивали, 
организирани от Изпълнителна агенция 
„Национален филмов център“.“

§ 77. Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2, 
т. 2 се отменя.

§ 78. Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 
се отменя.

§ 79. Приложение № 3 към чл. 42, ал. 1 
т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 3 
към чл. 42, ал. 1, т. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ Регистрационен 
ДИРЕКТОР НА                № дата .............. 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА (попълва се от
АГЕНЦИЯ ИА „НФЦ“)
„НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ
ЦЕНТЪР“
(Национални художествени 
комисии за игрално, 
документално анимационно 
кино и Първи състав на 
финансовата комисия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за написване на 

сценарий

от  ...........................................................  рег. №
по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ 
наименование на продуцент (ЮЛ, ЕТ), ЕИК)
седалище:
адрес на управление:
представлявано от: 
мобилен телефон:             e-mail:
категория на предприятието съгласно При-
ложение № 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014:
малко, средно, голямо (подчертайте съответ-
ната категория)
за оценка на проект за развитие и написване 
на сценарий за:

□  ИГРАЛЕН ФИЛМ
□  ДОКУМЕНТАЛЕН И НАУЧНОПОПУ-

ЛЯРЕН ФИЛМ
□  АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
Заглавие на проекта:
Автор
Сценарият ще бъде написан от
Размер на проектобюджет ........(цифром и 

словом);
Местонахождение на проекта  ...................
Искана държавна помощ като безвъзмездни 

средства:
(цифром и словом).

Период на изпълнение на проекта и мес-
тонахождение на проекта  ...............................

За получаване на кореспонденция от ИА 
„НФЦ“ във връзка с настоящото заявление 
посочвам електронен адрес:  ................. ………..

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕ-
НИЕТО СЛУЖЕБНО:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от НАП. Удостоверението се изисква 
и се получава от Агенцията по електронен път.

2. Справка за платена такса за разглеждане 
на проекта.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документация за проекта, която подлежи 

на разглеждане от художествена комисия и 
първи състав на финансовата комисия:

В 13 екземпляра на електронен носител и 
1 екземпляр на хартиен носител, който може 
да бъде предоставен и по електронен път:

1.1. анотация до 300 знака.
 – За игрален и пълнометражен анимаци-

онен филм:
1.2.1. синопсис;
1.2.2. сценарий без диалог в размер не по-

малко от 10 стр. и примерен диалог на един 
епизод.

 – За документален и научнопопулярен 
филм:

1.2.3. синопсис;
1.2.4. идея за сценарий в размер не по-

малко от 3 страници.
1.3. Продуцентска експликация – мотива-

ция и стратегически план на продуцента за 
развитие на проекта съгласно чл. 27, ал. 1, 
т. 4 от ЗФИ (жанр, пазар/публика, към които 
е насочена творбата).

1.4. творчески биографии на автора, сце-
нариста и продуцента.

1.5. Справка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ 
(по образец на ИА „НФЦ“) за последните два 
филма от филмографията на продуцента на 
проекта с официална премиера и на избран 
филм от продуцента (различен от последните 
два филма), който е имал разпространение.

2. Документация за проекта, която подлежи 
на разглеждане от Първи състав на финансова 
комисия:

В 6 екземпляра на електронен носител и 
1 екземпляр на хартиен носител, който може 
да бъде предоставен и по електронен път:

a) копия от договори на продуцента с автор 
на литературно произведение (ако сценарият 
се базира на създаден роман, новела или раз-
каз) и/или със сценариста за отстъпване на 
изключителното авторско право за използване 
на произведенията и бъдещия филм;

б) финансов план, подписан от продуцента, 
включително списък с разходите по проекта;

в) календарен план за развитие на проекта, 
подписан от продуцента;

г) обобщен прогнозен бюджет на разходите 
за дейностите, свързани с написване на сце-
нария (по образец на ИА „НФЦ“), подписан 
от продуцента;

д) писма за намерения и други документи 
за копродукция, разпространение, финанси-
ране (ако има такива);

е) копие от документи, удостоверяващи 
изпълнението на задълженията по Закона за 
задължително депозиране на екземпляри от 
печатни и други произведения.

3. Декларации за държавни и минимални 
помощи.
Дата: ........................     Подпис:  ......................
гр. .............................

Подпис на лицето, приело документите:
   .................................................................... “
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§ 80. Създава се приложение № 3а към 
чл. 42, ал. 1, т. 2:

„Приложение № 3а 
към чл. 42, ал. 1, т. 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ Регистрационен 
ДИРЕКТОР НА                № дата .............. 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА (попълва се от
АГЕНЦИЯ ИА „НФЦ“)
„НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ
ЦЕНТЪР“
(Национални художествени 
комисии за игрално, 
документално анимационно 
кино и Първи състав на 
финансовата комисия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за предпроизводствен 

етап за създаване на филм

от  ...........................................................  рег. №
по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ 
наименование на продуцент (ЮЛ, ЕТ), ЕИК
седалище:  ...........................................................
адрес на управление:  .......................................
представлявано от:  ...........................................
мобилен телефон:  ............................................. 
e-mail:  .................................................................
категория на предприятието съгласно При-
ложение № 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014: 
малко, средно, голямо (подчертайте съответ-
ната категория)
за оценка на проект за производство на:

□  ИГРАЛЕН ФИЛМ
□  ДОКУМЕНТАЛЕН И НАУЧНОПОПУ-

ЛЯРЕН ФИЛМ
□  АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ

Заглавие на филма:  ..........................................
Сценарист  ..........................................................
Режисьор ............................................................
Формат на филма  .............................................
Продължителност на филма в минути  .........
Размер на проектобюджета  ..........(цифром и 
словом). 
Искана държавна помощ като безвъзмездни 
средства:
…………………… –––––––––––  .....................................

(цифром и словом). 
Период на изпълнение на проекта съгласно 
календарен план и местонахождение на про-
екта:  ....................................................................
За получаване на кореспонденция  от ИА 
„НФЦ“ във връзка с настоящото заявление 
посочвам електронен адрес:  ...........................

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕ-
НИЕТО СЛУЖЕБНО:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от НАП. Удостоверението се изисква 
и се получава от Агенцията по електронен път.

2. Справка за платена такса за разглеждане 
на проекта.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документация за проекта, която подлежи 

на разглеждане от художествена комисия и 
Първи състав на финансовата комисия:

В 13 екземпляра на електронен носител и 
1 екземпляр на хартиен носител, който може 
да бъде предоставен и по електронен път:

1.1. анотация до 300 знака;
1.2. синопсис до 1 страница;
1.3. сценарий без диалог (трийтмънт) или 

сценарий (по образец на ИА „НФЦ“);
1.4. режисьорска експликация;
1.5. характеристика на основните персо-

нажи;
1.6. продуцентска експликация – мотива-

ция и стратегически план на продуцента за 
финансово обезпечаване на бюджета и раз-
пространението на бъдещия филм;

1.7. творчески биографии на продуцента, 
сценариста и режисьора;

1.8. справка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ 
(по образец на ИА „НФЦ“):

1.8.1. от филмографията на режисьора – по-
следните два филма с официална премиера и 
филм по избор (различен от последните два 
филма), имал разпространение;

1.8.2. от филмографията на продуцента – по-
следните два филма с официална премиера и 
филм по избор (различен от последните два 
филма), имал разпространение.

2. Документация за проекта, която под-
лежи на разглеждане от Първи състав на 
финансова комисия:

В 6 екземпляра на електронен носител и 
1 екземпляр на хартиен носител, който може 
да бъде предоставен и по електронен път:

2.1. копия от договори на продуцента с автор 
на литературно произведение (ако сценарият 
се базира на създаден роман, новела или раз-
каз) и/или със сценариста за отстъпване на 
изключителното авторско право за използване 
на произведенията и бъдещия филм;

2.2. копие от договор на продуцента с ре-
жисьора за отстъпване на изключителното 
авторско право за използване на бъдещия 
филм;

2.3. финансов план, подписан от продуцента 
и списък с разходите по проекта;

2.4. календарен план за развитие на про-
екта, подписан от продуцента;

2.5. обобщен прогнозен бюджет на разходите 
за дейностите, свързани с предпроизводствения 
етап на филма (по образец на ИА „НФЦ“), 
подписан от продуцента;

2.6. писма за намерения и други документи 
за копродукция, разпространение, финанси-
ране (ако има такива);

2.7. копие от документи, удостоверяващи 
изпълнението на задълженията по Закона за 
задължително депозиране на екземпляри от 
печатни и други произведения;
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§ 81. Досегашното приложение № 4 към 
чл. 42, ал. 1, т. 2 става приложение № 4 към 
чл. 42, ал. 1, т. 3 и се изменя така:

„Приложение № 4 
към чл. 42, ал. 1, т. 3

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ Регистрационен 
ДИРЕКТОР НА                № дата .............. 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА (попълва се от
АГЕНЦИЯ ИА „НФЦ“)
„НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ
ЦЕНТЪР“
(Национални художествени 
комисии за игрално, 
документално анимационно 
кино и Първи състав на 
финансовата комисия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за производство 

на филм

от  ...........................................................  рег. №
по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ 
наименование на продуцент (ЮЛ, ЕТ), ЕИК
седалище:  ...........................................................
адрес на управление:  .......................................
представлявано от:  ...........................................
мобилен телефон:  ............................................. 
e-mail:  .................................................................
категория на предприятието съгласно При-
ложение № 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014: 
малко, средно, голямо (подчертайте съответ-
ната категория)
за оценка на проект за производство на:

2.8. декларации по чл. 42, ал. 2, т. 3 от ППЗФИ.

Заглавие на проекта: …………………………….......................................................... ...…...................................................
(рег. номер на проекта)

Продуцент (име, фамилия)
……………………………......................................................

………………………..............
наименование, фирма

…………...........................................……
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)

Мобилен телефон: .................................................. Е-mail: ………………………

 Бюджет: …………. лв.

Искана субсидия: …………… лв.           % (от бюджета)

Kопродукция:
1. ……………………………..................................................
2. ……………………………..................................................
3. ……………………………..................................................

Дялово участие (лв.): 
.......................................
........................................
........................................

(%)
.........................................................
............................................................
...........................................................

Местонахождение на проекта (населено място) …………………………….........................................................................

Период на изпълнение на проекта 
.....................................................................................

Брой снимачни дни:
............... дни

Продължителност/времетраене:
................................................  мин.

Формат на оригиналния носител: ...................... Видео/дигитален формат: .......................................................
                               (моля, опишете)

Формат за разпространение: 
35 mm/DCP/VIDEO
Дата: ...............................                                                          Подпис:   .........................
гр. ....................................
Подпис на лицето, приело документите: …………………………….“

□  ИГРАЛЕН ФИЛМ
□  ДОКУМЕНТАЛЕН И НАУЧНОПОПУ-

ЛЯРЕН ФИЛМ
□  АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ

Заглавие на филма:  ..........................................
Сценарист  ..........................................................
Режисьор ............................................................
Формат на филма  .............................................
Продължителност на филма в минути  .........
Размер на проектобюджет  ..........  (цифром и 
словом). 
Искана  държавна помощ като безвъзмездни 
средства:
..........................................  (цифром и словом). 
Период на изпълнение на проекта съгласно ка-
лендарен план и местонахождение на проекта: 
..............................................................................
За получаване на кореспонденция  от  ИА 
„НФЦ“ във връзка с настоящото заявление 
посочвам електронен адрес:  ...........................

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕ-
НИЕТО СЛУЖЕБНО:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от НАП. Удостоверението се изисква 
и се получава от Агенцията по електронен път.

2. Справка за платена такса за разглеждане 
на проекта.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документация за проекта, която подле-

жи на разглеждане от художествена комисия 
и Първи състав на финансовата комисия:

В 13 екземпляра на електронен носител и 
1 екземпляр на хартиен носител, който може 
да бъде предоставен и по електронен път:
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1.1. анотация до 300 знака;
1.2. синопсис до 1 страница;
1.3. сценарий (по образец на ИА „НФЦ“);
1.4. режисьорска експликация;
1.5. характеристика на основните персо-

нажи;
1.6. продуцентска експликация – моти-

вация и стратегически план на продуцента 
за финансово обезпечаване на бюджета и 
разпространението на бъдещия филм;

1.7. творчески биографии на продуцента, 
сценариста и режисьора;

1.8. справка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ 
(по образец на ИА „НФЦ“):

1.8.1. от филмографията на режисьо-
ра – последните два филма с официална 
премиера и филм по избор (различен от по-
следните два филма), имал разпространение;

1.8.2. от филмографията на продуцен-
та – последните два филма с официална 
премиера и филм по избор (различен от по-
следните два филма), имал разпространение;

1.9. сториборд, декор, основен типаж и 
анимиране на движението – само за ани-
мационен проект;

1.10. електронен носител или линк с филм 
или части от филми на режисьора на проек-
та, когато не е реализирал пълнометражен 
филм (ако има такива) – само за проект на 
дебютен филм.

2. Документация за проекта, която под-
лежи на разглеждане от Първи състав на 
финансова комисия:

В 6 екземпляра на електронен носител и 
1 екземпляр на хартиен носител, който може 
да бъде предоставен и по електронен път:

2.1. копия от договори на продуцента с 
автор на литературно произведение (ако 
сценарият се базира на създаден роман, 
новела или разказ) и/или със сценариста 
за отстъпване на изключителното авторско 
право за използване на произведенията и 
бъдещия филм;

2.2. копие от договор на продуцента с 
режисьора за отстъпване на изключителното 
авторско право за използване на бъдещия 
филм;

2.3. финансов план, подписан от проду-
цента, и списък с разходите по проекта;

2.4. календарен план за развитие на про-
екта, подписан от продуцента;

2.5. обобщен прогнозен бюджет на раз-
ходите за дейностите, свързани с производ-
ството на филма (по образец на ИА „НФЦ“), 
подписан от продуцента;

2.6. писма за намерения и други доку-
менти за копродукция, разпространение, 
финансиране (ако има такива);

2.7. копие от документи, удостоверяващи 
изпълнението на задълженията по Закона за 
задължително депозиране на екземпляри от 
печатни и други произведения;

2.8. декларации съгласно чл. 42, ал. 2, т. 3.

Заглавие на проекта: …………………………….......................................................... ...…...................................................
(рег. номер на проекта)

Продуцент (име, фамилия)
……………………………......................................................

………………………..............
наименование, фирма

…………...........................................……
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)

Мобилен телефон: .................................................. Е-mail: ………………………

 Бюджет: …………. лв.

Искана субсидия: …………… лв.           % (от бюджета)

Kопродукция:
1. ……………………………..................................................
2. ……………………………..................................................
3. ……………………………..................................................

Дялово участие (лв.): 
.......................................
........................................
........................................

(%)
.........................................................
............................................................
...........................................................

Местонахождение на проекта (населено място) …………………………….........................................................................

Период на изпълнение на проекта 
.....................................................................................

Брой снимачни дни:
............... дни

Продължителност/времетраене:
................................................  мин.

Формат на оригиналния носител: ...................... Видео/дигитален формат: .......................................................
                               (моля, опишете)

Формат за разпространение: 
35 mm/DCP/VIDEO
Дата: ...............................                                                          Подпис:   .........................
гр. ....................................
Подпис на лицето, приело документите: …………………………….“

§ 82. Досегашното приложение № 5 към чл. 42, ал. 1, т. 3 става приложение № 5 към чл. 42, 
ал. 1, т. 4 и се изменя така:
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„Приложение № 5 
към чл. 42, ал. 1, т . 4

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ Регистрационен 
ДИРЕКТОР НА              № дата .............. 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА (попълва се от
АГЕНЦИЯ ИА „НФЦ“)
„НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ
ЦЕНТЪР“
(Национални художествени 
комисии за игрално, 
документално анимационно 
кино

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за международна 
копродукция по чл. 31 от Закона за филмо-

вата индустрия

от  ........................................................ рег. №
по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ 
наименование на продуцент (ЮЛ, ЕТ), ЕИК
седалище:  .......................................................
адрес на управление:  ....................................
представлявано от:   ......................................
мобилен телефон:  ..........................................
e-mail:  .............................................................
категория на предприятието съгласно При-
ложение № 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014: 
малко, средно, голямо (подчертайте съот-
ветната категория)
за оценка на проект за производство на:

□  ИГРАЛЕН ФИЛМ
□  ДОКУМЕНТАЛЕН И НАУЧНОПО-

ПУЛЯРЕН ФИЛМ
□  АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ

Международна копродукция между:

1. ................................... …………….......… ……..…
(наименование на про-

дуцент, държава)
(фонд, инсти-

туция)
(% дял)

2. ................................... …………….......… ……..…
(наименование на про-

дуцент, държава)
(фонд, инсти-

туция)
(% дял)

3. ................................... …………….......… ……..…
(наименование на про-

дуцент, държава)
(фонд, инсти-

туция)
(% дял)

Заглавие на филма:  .......................................
Сценарист  ......................................................
Режисьор  ........................................................
Формат на филма  .........................................
Продължителност на филма в минути  ......
Размер на проектобюджета  ......  (цифром и 
словом). 
Размер на българското участие в проекто-
бюджета  ..........................................................
........................................  (цифром и словом). 
Искана  държавна помощ като безвъзмездни 
средства:
..........................................................................
.......................................  (цифром и словом). 

Период на изпълнение на проекта съглас-
но календарен план и местонахождение на 
проекта:
..........................................................................
..........................................................................
За получаване на кореспонденция  от  ИА 
„НФЦ“ във връзка с настоящото заявление 
посочвам електронен адрес:  ........................

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕ-
НИЕТО СЛУЖЕБНО:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от НАП, не по-късно от 30 дни преди 
крайния срок за приемане на документите. 
Удостоверението се изисква и се получава 
от Агенцията по електронен път.

2. Справка за платена такса за разглеж-
дане на проекта.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документация за проекта, която подле-

жи на разглеждане от художествена комисия 
и Първи състав на финансова комисия:

В 13 екземпляра на електронен носител 
и 1 екземпляр на хартиен носител:

1.1. Анотация до 300 знака
1.2. Синопсис до 1 страница 
1.3. Сценарий
1.4. Режисьорска експликация
1.5. Характеристика на основните пер-

сонажи (за игрален и анимационен проект)
1.6. Продуцентска експликация – мотива-

ция и стратегически план съгласно чл. 27, 
ал. 1,  т. 4 от ЗФИ на продуцента за финансово 
обезпечаване на бюджета и разпростране-
нието на бъдещия филм с включен списък 
на българските елементи в копродукцията

1.7. Творчески биографии на сценариста, 
режисьора и копродуцентите

1.8. Справка по чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ 
(по образец на ИА „НФЦ“):

1.8.1. от филмографията на режисьо-
ра – последните два филма с официална 
премиера и филм по избор (различен от по-
следните два филма), имал разпространение;

1.8.2. от филмографията на българския 
продуцент – последните два филма с офици-
ална премиера и филм по избор (различен 
от последните два филма), имал разпрос-
транение.

1.9. Сториборд, декор, основен типаж и 
анимиране на движението (само за анима-
ционен проект).

1.10. Електронен носител или линк с филм 
или части от филми на режисьора (при първи 
пълнометражен игрален или анимационен 
филм на режисьора) – ако има такива.

1.11. Декларации съгласно  чл. 42, ал. 2, 
т. 3 – по раздел II – V.

2. Документация за проекта, която под-
лежи на разглеждане от Първи състав на 
финансова комисия:
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В 6 екземпляра на електронен носител и 
1 екземпляр на хартиен носител, който може 
да бъде предоставен и по електронен път:

2.1. Копия от документи (писма или до-
говори), удостоверяващи финансиране от 
национална институция, публичен фонд 
или телевизионен оператор с национално 
покритие:

2.1.1.  ...........................................................
      (наименование на фонд, институция)

2.1.2.  ...........................................................
2.2. Копие от договор за копродукция между 

..........................................................................
2.3. Декларация на българския продуцент 

за преотстъпени авторски права за създаване 
на филма върху сценария и върху литературно 
произведение (ако сценарият се базира на 
създаден роман, новела или разказ).

2.4. Декларация на българския продуцент 
за отстъпено авторско право от режисьора 
върху бъдещия филм (по образец на ИА 
„НФЦ“).

2.5. Календарен план за производството 
на филма и местонахождението на проекта, 
подписан от българския продуцент.

2.6. Обобщен прогнозен бюджет на филма 
(с разпределение на разходите по държави), 
подписан от копродуцентите.

2.7. Списък с разходите, предвиждани да 
се извършат на територията на Република 
България, подписан от българския продуцент.

2.8. Финансов план на проекта, подписан 
от копродуцентите и списък с разходите по 
проекта.

2.9. Финансов план на българското дялово 
участие, подписан от българския продуцент 
(може да е част от т. 2.8).

2.10. Календарно постановъчен план за 
реализацията на проекта, подписан от коп-
родуцентите.

2.11. Списък на основните творчески и 
технически лица с посочено гражданство.

2.12. Копия от договорите с авторите по 
чл.63 на ЗАПСП или всяко друго доказател-
ство за притежаването на авторските права 
. .........................................................................

2.13. Документи, доказващи финансира-
нето на бюджета от международни и наци-
онални източници.

Копие от документи, удостоверяващи 
изпълнението на задълженията по Закона 
за задължително депозиране на екземпляри 
от печатни и други произведения.

Всички чуждоезични документи, приложе-
ни към заявлението, трябва да се представят 
в превод на български език.
Дата: .................           Подпис:   ...............
гр. ……………………
Подпис на лицето, приело документите: .........“

§ 83. Създава се приложение № 5а към 
чл. 42, ал. 1, т. 5:

„Приложение № 5а 
към чл. 42, ал. 1, т. 5

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ Регистрационен 
ДИРЕКТОР НА              № дата ..............
ИЗПЪЛНИТЕЛНА (попълва се от
АГЕНЦИЯ ИА „НФЦ“)
„НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ
ЦЕНТЪР“
(Национални художествени 
комисии за игрално, 
документално анимационно 
кино и Първи състав на 
финансовата комисия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за производство 

на сериал

от  ........................................................ рег. №
по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ 
наименование на продуцент (ЮЛ, ЕТ), ЕИК
седалище:  .......................................................
адрес на управление:  ....................................
представлявано от:  .......................................
мобилен телефон:  .......................................... 
e-mail:  .............................................................
категория на предприятието съгласно При-
ложение № 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014: 
малко, средно, голямо (подчертайте съот-
ветната категория);

за оценка на проект за производство на:
□  ИГРАЛЕН СЕРИАЛ
□  ДОКУМЕНТАЛЕН И НАУЧНОПО-

ПУЛЯРЕН СЕРИАЛ
□  АНИМАЦИОНЕН СЕРИАЛ

Заглавие на сериала:  ....................................
Сценарист  ......................................................
Режисьор  ........................................................
Формат на сериала  .......................................
Брой епизоди на сериала  .............................
Продължителност на  един епизод в минути 
..........................................................................
Размер на проектобюджет на епизод  .........
(цифром и словом). 
Размер на проектобюджет на сериала  .......
(цифром и словом). 
Искана  държавна помощ като безвъзмездни 
средства:
.......................................  (цифром и словом). 
Период на изпълнение на проекта съглас-
но календарен план и местонахождение на 
проекта:  ......................................................... .
За получаване на кореспонденция  от  ИА 
„НФЦ“ във връзка с настоящото заявление 
посочвам електронен адрес: ……..……….…………

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕ-
НИЕТО СЛУЖЕБНО:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от 
ДОПК, издадено от НАП. Удостоверението 
се изисква и се получава от Агенцията по 
електронен път.

2. Справка за платена такса за разглеж-
дане на проекта.
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Заглавие на проекта: ................................................................................................ ....…......................................
(рег. номер на проекта)

Продуцент (име, фамилия)
....…..........................................…......................................

....…......................................
наименование, фирма

....…......................................
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)

Мобилен телефон: ...............……………………………………. Е-mail: ........………………………
 Общ бюджет на сериала: …………. лв.
Искана субсидия: …………… лв.           %  (от бюджета)
Kопродукция:
1. ....…..........................................…...................................
2. ....…..........................................…...................................
3. ....…..........................................…...................................

Дялово участие (лв.): 
............................................
............................................
............................................

(%)
....…......................................
....…......................................
....…......................................

Местонахождение на проекта (населено място) ....…..........................................…..........................................
Период на изпълнение на проекта
…………………………………….…….......…...................................

Брой снимачни дни:
............... дни

Продължителност/
времетраене на епизод:
.....................................  мин.

Формат на оригиналния носител:
................................................…...................................

Видео/дигитален формат:
.....…..........................................…......................................

(моля, опишете)
Формат за разпространение: 
Дата: ...............................                                                          Подпис:   .........................
гр. ....................................
Подпис на лицето, приело документите: …………………………….“

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Документация за проекта, която подлежи 

на разглеждане от художествена комисия и 
Първи състав на финансовата комисия:

В 13 екземпляра на електронен носител и 
1 екземпляр на хартиен носител, който може 
да бъде предоставен и по електронен път:

1.1. Анотация до 500 знака за целия сериал.
1.2. Идейна концепция за развитие на 

сериала.
1.3. Общ синопсис на сериала.
1.4. Синопсис до 1 страница на всеки от 

епизодите на сериала.
1.5. Сценарий на първите два епизода на 

сериала (по образец на ИА „НФЦ“).
1.6. Режисьорска експликация.
1.7. Характеристика на основните персо-

нажи.
1.8. Продуцентска експликация – моти-

вация и стратегически план на продуцента 
за финансово обезпечаване на бюджета и 
разпространението на бъдещия сериал.

1.9. Творчески биографии на продуцента, 
сценариста и режисьора.

1.10. Справка по чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ 
за филм, включително сериал от филмо-
графията на режисьора (по негов избор) за 
участие на фестивали, както и постигнат 
рейтинг на последния сериал на режисьора 
или брой платени гледания в платформи 
за достъп до аудио-визуални произведения, 
включени в каталог; продажби на последния 
филм, включително сериал на режисьора в 
територии извън България.

1.11. Справка по чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ 
за филм, включително сериал от филмо-
графията на продуцента (по негов избор) за 
участие на фестивали, както и постигнат 
рейтинг на последния сериал на продуцента 

или брой платени гледания в платформи 
за достъп до аудио-визуални произведения, 
включени в каталог; продажби на последния 
филм, включително сериал на продуцента в 
територии извън България.

2. Документация за проекта, която подле-
жи на разглеждане от финансова комисия:

В 6 екземпляра на електронен носител и 
1 екземпляр на хартиен носител, който може 
да бъде предоставен и по електронен път:

2.1. Копия от договори на продуцента 
с автор на литературно произведение (ако 
сценарият се базира на създаден роман, 
новела или разказ) и/или със сценариста 
за отстъпване на изключителното авторско 
право за използване на произведенията и 
бъдещия сериал.

2.2. Копие от договор на продуцента с 
режисьора за отстъпване на изключителното 
авторско право за използване на бъдещия 
филм.

2.3.  Финансов план, подписан от проду-
цента.

2.4. Календарен план за развитие на про-
екта, подписан от продуцента.

2.5. Обобщен прогнозен бюджет на разхо-
дите за дейностите, свързани с производството 
на сериала (по образец на ИА „НФЦ“), под- 
писан от продуцента и списък с разходите 
по проекта.

2.6. Писма за намерения и други документи 
за копродукция, разпространение, финанси-
ране (ако има такива).

2.7. Копие от документи, удостоверяващи 
изпълнението на задълженията по Закона за 
задължително депозиране на екземпляри от 
печатни и други произведения.

2.8. Декларации съгласно към чл. 42, 
ал. 2, т. 3.
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„Приложение № 5б към чл. 42, ал.1, т. 6 
ДО 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „НФЦ” 

 
Раздел I 

   
ЗАЯВЛЕНИЕ 

за регистрация на проект за възстановяване на разходи по схема за държавна помощ по 
чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия 

 

А. Основни данни 
 

Регистрационен № на заявлението 
……………., дата и час на регистрация (попълва се служебно от НФЦ) 

Наименование  на проекта  
 

Б. Данни за заявителя 
 

Наименование на юридическото лице  

ЕИК  

Седалище и адрес съгласно съдебна 
регистрация 

 

Друг адрес за връчване на съобщения:  

Лице за контакт, тел. номер, 
електронен адрес 

 

Регистрационен номер на независимия 
продуцент/достовчик на 
филмопроизводствени услуги в 
регистъра по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ 

 

 

В. Данни на упълномощеното от заявителя лице: 
Наименование на упълномощеното 
лице 

 

Постоянен адрес  

В качеството му на: 
Представител на 

 

 

Г. Заявителят:  
 

  е/ще бъде единственият производител (продуцент) на аудио-визуалното произведение; 
  

  е/ще бъде един от копродуцентите на аудио-визуалното произведение; 
 

  е/ще бъде доставчик на филмопроизводствени услуги; 
 

Д. Заявителят е (вид на предприятието)1: 
 
                                                      
1 „Голямо предприятие” е понятие съгласно чл. 2, т. 24 от Регламент (ЕС) № 651/2014. 
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 малко или средно предприятие; 

 
 голямо предприятие; 

(отбелязва се съответната позиция) 
 

Е. Данни за проекта 
Аудио-визуално произведение игрален филм с продължителност над 70 минути; 

 документален филм с продължителност над 
60 минути;  

 документален сериал с продължителност на всеки 
епизод над 40 минути; 

 анимационен филм над 24 минути;  

 анимационен сериал с обща продължителност над 
24 минути;  

 филм, предназначен за излъчване по телевизия 
или на платформи, с продължителност над 
70 минути; 

 сериал с времетраене на всеки епизод над 
40 минути; 

Брой серии (ако става въпрос 
за аудио-визуален сериал) 

 

Местонахождение на проекта ???????????????????????????????????? 

 
E.1. Заявителят декларира, че подава Заявление за регистрация във връзка със същия 
стимулиран проект: 

  за първи път 
  за пореден път 
   Заявителят декларира, че не е предприемал работа по проекта или дейност на територията 

на Република България по него преди подаването на това заявление. 2 
  е независим продуцент съгласно § 1, т. 39 от Допълнителните разпоредби на ЗФИ. 

 
град ……………….  дата ………………….. 
 
……………………………………………………………….. 
 
Име и подпис на заявителя/упълномощеното лице 

Ж. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ: 
 

 Попълнен квалификационен тест - РАЗДЕЛ А. 

                                                      
2  
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 2. Сценарий на проекта на български език за всички проекти, с изключение на изрично 
посочените в т. 4. 

 
 
 

 3. За сериал - сценарий на един епизод с кратко резюме и синопсис за всички епизоди 
от сезона. 

 4. Декларация за наличие на информация, която следва да се разглежда като 
конфиденциална. 

 
 
 

 5. Декларации по образец съгласно чл. 42, ал. 2, т. 3 от ППЗФИ. 
 
 

 6. Пълномощно, ако заявителят при подаване на заявлението се представлява от друго 
лице. 

 
 

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛУЖЕБНО: 
 
 

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП. Удостоверението се изисква и 
получава от агенцията по електронен път. 
 
 
 

2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта. 
 
 

РАЗДЕЛ II 
 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН ТЕСТ 
 
 

Минимално изискване, за да бъде допустимо кандидатстващото произведение, е да бъдат получени най-малко 
общо 14 точки от общо 36, като задължително минимум 4 точки трябва да бъдат получени по раздел „А“ 
Културно съдържание. 
 
 

 КВАЛИФИКАЦИОНЕН  ТЕСТ Общо 36 точки 

 Раздел „А „ - КУЛТУРНО СЪДЪРЖАНИЕ До 16 точки 

1. Сценарият на произведението се основава на събития (реални или измислени) и/или 
главният герой или поне един от второстепенните герои се основават на действителен(и) 
или художествен(и) образ(и), които събития и образи са свързани с културата, историята, 
митологията или религиите в България ,Европа или света. 

Кандидатът трябва да опише как събитието и/или образът, на които се основава 
сценарият, са свързани с българската, европейската  или световна култура, история, 
митология или религия. 

Когато преобладаваща част от сценария е базирана на подобно събитие / образ –  
3 точки 

Когато части на сценария са базирани на подобно събитие / образ – 2 точки 
Когато подобно събитие / образ се споменава веднъж – 1 точка 
Когато няма подобно събитие / образ – 0 точки

0-3 точки 

2. Сценарият на произведението се основава на литературно произведение,  или е  адаптиран 
от произведение на друго изкуство (опера, оперета, балет, мюзикъл, театър, изобразително 
изкуство, комикс, игра или др.) или е адаптация или нова версия (римейк) на съществуващ 
филм и/или авторът на сценария на това произведение е гражданин на Република България 
или държава от Европа, или принадлежи на българска, европейска или световна история и 
култура. 

0-2 точки 
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 Кандидатът трябва да опише на кое произведение с кой автор се основава сценарият на 
аудиовизуалното произведение в настоящата кандидатура. 

 

Когато сценарият се основава на литературно произведение или е адаптиран от 
произведение на друго изкуство (опера, оперета, балет, мюзикъл, театър, изобразително 
изкуство, комикс, игра или др.) или адаптация или нова версия (римейк) на съществуващ 
филм – 1 точка; 
Когато авторът на сценария на това произведение е гражданин на Република България 
или държава от Европа, или принадлежи на българската или европейската история и 
култура – 1 точка; 
Когато сценарият не се основава на литературно произведение или е не адаптиран от 
произведение на друго изкуство (опера, оперета, балет, мюзикъл, театър, изобразително 
изкуство, комикс, игра или др.) или адаптация или нова версия (римейк) на съществуващ 
филм и/или авторът на сценария на това произведение не е гражданин на Република 
България или държава от Европа, или не принадлежи на българската или европейската 
история и култура – 0 точки 

 

3. Сценарият на произведението се основава или съдържа връзка с българска, европейска 
или световна архитектурна, културна, историческа или туристическа забележителност или 
географско място; 

 

Кандидатът трябва да опише с коя българска или европейска  или световна 
архитектурна, културна, историческа или туристическа забележителност или място е 
свързан сценарият на аудиовизуалното произведение в настоящата кандидатура 

Когато преобладаваща част от сценария се основава на българска(и), европейска(и) или 
световна(и) архитектурна(и), културна(и), историческа(и) или туристическа(и) 
забележителност(и) или географско (и) място(места) - 2 точки 

Когато част от сценария се основава на българска(и), европейска(и) или световна(и) 
архитектурна(и), културна(и), историческа(и) или туристическа(и) забележителност(и) 
или географско(и) място(места) - 1 точки 
Когато българска(и), европейска(и) или световна(и) архитектурна(и), културна(и), 
историческа(и) или туристическа(и) забележителност(и) или географско(и) 
място(места) не се споменава(т) нито веднъж - 0 точки 

0-2 точки 

4. Окончателната версия на произведението е на български език или  на един от официалните 
езици на ЕС  
Кандидатът трябва да посочи на какъв език е крайната версия на произведението 

Когато окончателната версия на произведението е на български език или един от 
официалните езици на ЕС– 2 точки 
Когато окончателната версия на произведението не е на български език, нито на един 
от официалните езици на ЕС,  но фигурира български език или един от официалните 
езици на ЕС, поне веднъж– 1 точка 
Когато окончателната версия на произведението не е на български език, нито на един 
от официалните езици на ЕС, и български език или един от официалните езици на ЕС, не 
фигурира нито веднъж – 0 точки 

0-2 точки 

5. Сценарият на произведението отразява коя да е от значимите български или европейски 
ценности, като:  културно и етническо разнообразие, обичаи, солидарността, равенството, 
защита на националните малцинства и правата на човека или толерантно отношение. 
Кандидатът трябва да посочи с конкретни примери как произведението отразява 
значимите български или европейски ценности 

Когато целият сценарий се базира на коя да е от значимите български или европейски 
ценности, като например културно разнообразие, обичаи, солидарността, равенството,  
 

0-2 точки 
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 защита на националните малцинства и правата на човека, толерантно отношение– 2 
точки 
Когато част от сценария се базира на коя да е от значимите български или европейски 
ценности, като например културно разнообразие, обичаи, солидарността, равенството, 
защита на националните малцинства и правата на човека, толерантно отношение– 1 
точки 

Когато никоя от значимите български или европейски ценности, като например културно
разнообразие, обичаи, солидарността, равенството, защита на националните
малцинства и правата на човека, толерантно отношение не се споменават нито веднъж
– 0 точки 

 

6. Сценарият на произведението отразява коя да е от значимите български или европейски
ценности, като: уважение към културните и/или семейните традиции, опазване на околната
среда, съвременни въпроси касаещи културната, социална или политическа действителност
 
 
Кандидатът трябва да посочи с конкретни примери как произведението отразява 
значимите български или европейски ценности 
 
 
Когато целият сценарий се базира на коя да е от значимите български или европейски 
ценности, като: уважение към културните и/или семейните традиции, опазване на 
околната среда, съвременни въпроси касаещи културната, социална или политическа 
действителност – 2 точки 
 
Когато част от сценария се базира на коя да е от значимите български или европейски 
ценности, като: уважение към културните и/или семейните традиции, опазване на 
околната среда, съвременни въпроси касаещи културната, социална или политическа 
действителност,– 1 точки 
Когато никоя от значимите български или европейски ценности, уважение към 
културните и/или семейните традиции, опазване на околната среда, съвременни въпроси 
касаещи културната, социална или политическа действителност не се споменават нито 
веднъж – 0 точки 
 

0-2 точки 

7. При реализация на аудиовизуалното произведение ще бъдат използвани иновативни 
подходи3, техники и технологии по отношение на творческия и/или техническия процес на 
работа. 
 
 
(Кандидатът трябва да посочи с конкретни примери какви иновативни, техники и 
технологии ще бъдат използвани по отношение на творческия, техническия и/или 
организационния процес на работа и по какъв начин се приложи иновативността им) 
 
 
Когато кандидатът имплементира иновативно решение по отношение на творческия 
процес – 1 точка; 
Когато кандидатът имплементира иновативно решение по отношение на техническия 
процес – 1 точка; 

0-2 точки 

8. Сценарият се основава на събитие (реално или измислено) от всемирен характер или 
световна значимост. 
 
 
(Кандидатът трябва да посочи кое е това събитие и по какъв начин то е от всемирен 
характер или световна значимост) 

0 – 1 точки 

 Раздел „Б“ - ТВОРЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИ До 20 точки 

                                                      
3 Иновативен подход за реализация на аудиовизуално произведение, е подход, който предлага необичайно и 
креативно артистично и/или технологично решение на произведението като цяло или на отделни съществени 
негови части 
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РЕСУРСИ 

9. Участие в реализирането на произведението на български граждани или европейски 
граждани или граждани на ЕИП: 
1) Режисьор – 1 точка; 
2) Продуцент – 1 точка; 
3) Главен актьор/актриса/главен аниматор – 1 точка; 
4) Най-малко двама актьори/актриси във второстепенни роли или диктори/аниматор – 1 
точка; 
5) Най-малко един от следните участници: главен оператор, сценарист, композитор, 
сторибордист, лейаут артист, монтажист, координатор каскади, хореограф  – 1 точка; 
6) Най-малко един от следните участници: сценограф или арт директор; дизайнер на 
костюмите; гримьор; фризьор или перукер или стилист; художник; звукорежисьор; 
музикант или оркестър – 1 точка; 
7) Най-малко един от следните участници: оператор на камера; първи асистент режисьор; 
линеен продуцент; директор на продукцията; постпродукционен супервайзър; супервайзър 
визуални ефекти; анимационен супервайзер, супервайзер на компютърно генерирани 
изображения, инженер по звука; колорист – 1 точка.

0-7 точки 

10. Участие на български граждани или европейски граждани или граждани на ЕИП, 
различни от посочените в т. 8 в реализирането на дейностите на територията на Република 
България: 
Най-малко 15 % от членовете на екипа - 1 точки; 
Най-малко 20 % от членовете на екипа - 2 точки; 
Най-малко 30 % от членовете на екипа - 3 точки; 
Най-малко 40 % от членовете на екипа - 4 точки; 
Най-малко 50 % от членовете на екипа - 5 точки. 
 

0-5 точки 

11.  
Когато кандидатстващият проект е игрален или документален филм, включително сериал: 
Местата на снимки са на територията на Република България при следните условия: 
Между 10 % и 29% от общия брой на снимачните дни на произведението са на 
територията на Република България – 1точки; 
Между 30 % и 49% от общия брой на снимачните дни на произведението са на 
територията на Република България – 2 точки; 
От 50% и повече от общия брой на снимачните дни на произведението са на територията 
на Република България – 3 точки. 
 
Когато кандидатстващия проект е Анимация: 
Процесите по производство на анимационен филм на територията на Република България 
при следните условия: 
Между 10 % и 29% от процесите по производство на анимация са на територията на 
Република България – 1 точки; 
Между 30 % и 49% от процесите по производство на анимация са на територията на 
Република България – 2 точки; 
50% и повече от процесите по производство на анимация са на територията на Република 
България – 3 точки. 

0-3 точки 

12. За реализация на дейностите на територията на Република България се използват местни 
студия, доставчик на снимачна, операторска, осветителска техника под наем, техника за 
специални ефекти, звукозаписна техника, работни станции за анимация, рендер ферма и 
др. 

0 – 1 точки 

13. Мястото на постпродукцията  е изцяло или частично на територията на Република 
България при следните условия: 
за цветни корекции/композитинг - 1 точка; 
за монтаж - 1 точка; 
за визуални ефекти – 1 точка; 
за звукозапис или запис на музика или финален микс – 1 точка.

0-4 точки 
 
 

      “ 
 

 



БРОЙ 67  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  39   

§ 85. Досегашното приложение № 6 към 
чл. 42, ал. 1, т. 4 става приложение № 6 към 
чл. 42, ал. 1, т. 7 и се изменя така:

„Приложение № 6 
към чл. 42, ал. 1, т. 7

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ Регистрационен 
ДИРЕКТОР НА                № дата .............. 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА (попълва се от
АГЕНЦИЯ ИА „НФЦ“)
„НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ
ЦЕНТЪР“
(Национална комисия за 
разпространение и 
Първи състав на 
финансовата комисия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за разпространение 

на филм

от  ............................................................................
наименование на юридическото лице, ЕИК

седалище:  ..............................................................
адрес на управление:  ..........................................
представлявано от:  ..............................................
мобилен телефон:  ................................................
e-mail:  .....................................................................
          (рег. номер в ЕПР/НФЦ)
категория на предприятието съгласно Прило-
жение № 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014:
малко, средно, голямо (подчертайте съответ-
ната категория)
Заглавие на филма: ............................

(категория на 
филма)

Наименование на юридическото лице – проду-
цент на филма: ............................................……………….
Представител: ............................……………………………….
Начална дата (търговска премиера) на разпрос-
транението и/или показа на филма: ...………………..
Крайна дата: …………………….
Формат на филма за разпространение и носител: 
…………….................................................................…................
........................
(брой копия)

.........................................
(времетраене в ми-
нути)

Бюджет за разпростра-
нение:

........................ лв.

Размер на исканата дър-
жавна помощ:

... лв. ......... % (от об-
щия бюджет)

Период на изпълнение на 
проекта и местонахожде-
ние на проекта
Област, община, населено 
място

За получаване на кореспонденция от ИА „НФЦ“ 
във връзка с настоящото заявление посочвам 
следния електронен адрес:  .........................................

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕ-
НИЕТО СЛУЖЕБНО:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от НАП, не по-късно от 30 дни преди 
крайния срок за приемане на документите. 
Удостоверението се изисква и получава от 
Агенцията по електронен път.

2. Справка за платена такса за разглеждане 
на проекта.

3. Виза за разпространение.
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
□ Копие на филма на електронен носи-

тел – 6 броя или осигуряване на линк за гле-
дане на филма.

□ Документация на проекта:
В 1 екземпляр на хартия и 1 екземпляр на 

електронен носител, който може да се предос-
тави и по електронен път:

1. Стратегия за разпространението на филма: 
промоция, премиера, градове и киносалони, 
срокове;

2. Програма за разпространение за преми-
ерната седмица  (образец – форма 4);

3. Филмография на разпространителя;
4. Творческа биография на режисьора.
В 1 екземпляр на хартия и 1 екземпляр на 

електронен носител, който може да се предос-
тави и по електронен път:

5. Справка (образец – форма 1);
6. Копие от договора за отстъпване на пра-

вата за разпространение и/или показ на филма 
на територията на Република България;

7. Бюджет (образец – форма 2);
8. Финансов план (образец – форма 3);
9. Договор и/или писма за намерения с 

киносалон/и, посочени в програмата;
10. Оферта за изработка на филмови копия 

и субтитриране (т. 2.2 на Бюджета);
11. Оферти за създаване на рекламни ма-

териали и реклама.
Забележка. Образците форма  № 1, 2, 3 и 4 към 

списъка с приложените документи се попълват по 
образец, утвърден от изпълнителния директор на 
ИА „НФЦ“ и се подписват от разпространителя.

Приложени документи в 6 екземпляра на 
електронен носител и 1 екземпляр на хартия 
за Първи състав на финансова комисия:

1. Справка за разпространението (по обра-
зец – форма 1);

2. Бюджет (по образец – форма 2);
3. Финансов план по образец – форма 3 и 

списък с разходите по проекта;
4. Анотация на филма в размер до 1 стр.;
5. Копие от договора за отстъпка на правата 

за разпространение и/или показ на филма на 
територията на Република България;

6. Стратегия за разпространението на филма: 
промоция, премиера, градове и киносалони, 
срокове;

7. Договор/и или писма за намерения с 
киносалон/и, посочени в програмата;

8. Оферта за изработка на филмови копия 
и субтитриране (т.2.2 на Бюджета);

9. Оферти за създаване на рекламни мате-
риали и реклама;

10. Филмография на разпространителя;
11. Декларации  съгласно към чл. 42, ал. 2, 

т. 3.
Забележка. Образците форма  № 1, 2, 3 и 4 към 

списъка с приложените документи се попълват по 
образец, утвърден от изпълнителния директор на 
ИА „НФЦ“ и се подписват от разпространителя.
Подпис на кандидата .......................              

                 Дата:  ...................................... “
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§ 86. Създава се приложение № 6а към чл. 42, ал. 1, т. 8:

„Приложение № 6а 
към чл. 42, ал. 1, т. 8

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА        входящ номер/дата ................................................. 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ (попълва се от ИА „НФЦ“)
„НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“
(Национална комисия за фестивали и 
културни прояви)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за фестивал/културна проява

от  ................................................................................................................................................................
наименование на юридическото лице, 

кандидатстваща организация

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Наименование на кандидатстващата 
организация
_______________________________________________________________________________________________
· Адрес  ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
· Телефон, факс, ел. поща  _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
· Представител:  ______________________________________________________________________________

(три имена)
_______________________________________________________________________________________________

(длъжност в организацията)
_______________________________________________________________________________________________

(адрес, телефон, факс, ел. поща)
· ЕИК/БУЛСТАТ  _____________________________________________________________________________
· Наименование на  банка  ____________________________________________________________________
· Код на банка __  __  __  __  __  __  __  __
· Номер на банкова сметка __  __  __  __  __  __  __  __  __
·  категория на предприятието съгласно Приложение № 1 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

малко, средно, голямо (подчертайте съответната категория)

  ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА ЗА ФЕСТИВАЛ/КУЛТУРНА ПРОЯВА 
  Име на проекта за фестивал/културна проява: ………………….
· Кратко описание на фестивала/културната проява …………………………
· Период на изпълнение на проекта (времетраене): от _______ до _______
· Местонахождение на проекта (дати и място на провеждане): ………..
· Дейности по проекта, за които се кандидатства …………………………….

ІІІ. БЮДЖЕТ 
общ бюджет на проекта …………………………… лв.
искана помощ от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“: ............... лв.
собствени средства: .............................................. лв. 
средства, осигурени от други източници: .................... лв.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ при кандидатстване за проект за фестивал
В 5 екземпляра на електронен носител (файл – изпратен по електронен път, диск или др.) и 1 екзем-

пляр на хартия 
1. Информация за досегашната дейност на кандидатстващата организация, вкл. опит на организацията 

и квалификация на екипа за управление до 1800 знака.
2. Автобиография на ръководителя на проекта и на ключовите участници в екипа за реализация;
3. Описание на фестивала и проекта, включващо: брой поредни успешно реализирани издания, 

конкурсна програма, премиерни филми и дебютни фили, паралелни събития и инициативи, развитие 
на публики, обхват и специализирана общност, професионални форуми и образователни форуми, меж-
дународни гости, европейско измерение, партньорства, международно признание, публичност, цели, 
резултати и стратегия за развитие и устойчивост; копирам точки от картата:

Художествена стойност на фестивала; европейско и национално измерение; жанрово и форматно 
многообразие, оригиналност на съдържанието, представяне на новите тенденции в развитието на аудио-
визуалната индустрия, премиерни филми за страната, последователни успешно реализирани издания, 
конкурсен характер и международно жури; ангажирано професионално присъствие на български и 
чуждестранни творци, допълващи професионалното образование модули, насочени към филмова гра-
мотност, представяне на творби на нови артисти (дебюти) млади автори;  европейски и международни 
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партньорства и партньорски мрежи, обосновка 
на публиката и таргета; привличане на социално 
изключени групи; съдържанието на  фестивала е 
адаптирано за чуждоезикови публики; дейности 
и механизми за достигане до  целевите групи и 
релевантност на каналите за комуникация за 
достигане на същите; медийни партньорства и 
релевантност на партньорствата спрямо заложе-
ните целеви групи; национално и международно 
значение на фестивала и устойчивост, опит и 
квалификация на екипа и реалистичен бюджет.

4. Програма или предварителна програма, 
както и допълнителна информация за предви-
дените прояви в събитието; материали, даващи 
представа за съдържание, творческата концепция, 
участници (сценарии, скици, творчески биографии, 
аудиоматериали, описания и др.);

 – селектирани филми;
 – образователни и професионални събития;
 – жури.
5. Две професионални препоръки за събитието 

от външни за организацията авторитети. Препо-
ръките следва да са за конкретното събитие и 
конкретното негово предстоящо издание. Препо-
ръки по принцип не се приемат;

6. Комуникационна и маркетингова страте-
гия – потвърдително писмо (писма) за осигуря-
ване на зала/и (пространства) за реализиране на 
фестивала – ако е приложимо;

7. Мотивация за необходимостта от финансова 
подкрепа;

8. Формуляр за бюджет (по образец на НФЦ), 
включващ и оферти за разходите, подписан от 
организатора на фестивала;

9. Финансов план и разчет на исканата от 
агенцията сума (по образец на НФЦ) (вкл. писма 
за партньорство, документи, удостоверяващи сред-
ствата, осигурени от други източници), подписан 
от организатора на фестивала;

10. За всяко посочено партньорство – писмо от 
посочения партньор за ангажимента в реализи-
рането на събитието, вкл. медийни партньорства;

11. Стратегия за развитие, устойчивост и при-
емственост.

12. Декларация за минимални и държавни 
помощи.

Агенцията прилага към заявлението служебно:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверението се изисква и получава от Аген-
цията по електронен път.

2. Справка за платена такса за разглеждане 
на проекта.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ при кандидатстване за 
проект за културна проява

1. Информация за досегашната дейност на 
кандидатстващата организация, вкл. опит на 
организацията и квалификация на екипа за уп-
равление, до 1800 знака;

2. Автобиография на ръководителя на проекта 
и на ключовите участници в екипа за реализация;

3. Описание на проекта
·  селектирани филмови проекти и филми с 

художествената стойност на съдържанието им 
в контекста на европейското културно разно-
образие, жанровото и видовото разнообразие, 

представянето на съвременни тенденции в 
развитието на филмовата индустрия;

·  развитието на европейското и международното 
сътрудничество в областта на кинематографи-
ята, създаването на условия за копродукции;

·  разширяването на достъпа на публиката до 
филмовото творчество и популяризирането 
на българското кино в чужбина;

·  създаването на професионални образователни 
практики, повишаването на професионалната 
квалификация на експерти и творци, заети 
във филмовата индустрия, представянето на 
българските таланти;

4. Програма или предварителна програма, 
както и допълнителна информация за предви-
дените прояви в събитието; материали, даващи 
представа за съдържание, творческата концепция, 
участници (сценарии, скици, творчески биографии, 
аудиоматериали, описания и др.);

 – участници
 – образователни и професионални събития
5. Две професионални препоръки; 
Поне две препоръки за събитието от външни за 

организацията авторитети. Препоръките следва да 
са за конкретното събитие и конкретното негово 
предстоящо издание. Препоръки по принцип не 
се приемат;

6. Комуникационна и маркетингова стратегия;
Потвърдително писмо (писма) за осигуряване 

на зала/и (пространства) и медийни партньорства;
7. Мотивация за необходимостта от финансова 

подкрепа;
8. Формуляр за бюджет (по образец на НФЦ), 

включващ и оферти и списък с разходите;
9. Финансов план и разчет на исканата от Аген-

цията сума (по образец на НФЦ) (включително 
писма за партньорство, документи, удостоверя-
ващи средствата, осигурени от други източници), 
подписан от организатора на фестивала;

10. Стратегия за развитие, устойчивост и при-
емственост;

11. Декларация за минимални и държавни 
помощи. 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ при кандидатстване за 
проект за популяризиране на български филми 
на международни фестивали:

1. Официална/и покана/и за предстоящо учас-
тие във фестивала/и;

2. Списък на командированите участници в 
проявата/те;

3. Подробен бюджет на проявата, подписан 
от продуцента;

4. Подробен разчет на исканата от Агенцията 
сума, подписан от продуцента;

5. Оферти за създаване на промоционални и 
рекламни материали и др.;

6. Декларация за минимални и държавни по-
мощи съгласно приложение № 16 към чл. 54, ал. 2.

Агенцията прилага към заявлението служебно:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от НАП, не по-късно от 30 дни преди 
крайния срок за приемане на документите. Удос-
товерението се изисква и получава от Агенцията 
по електронен път.
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2. Справка за платена такса за разглеждане 
на проекта.
гр. ……………… г. Подпис: ………………“

§ 87. Досегашното приложение № 7 към 
чл. 42, ал. 2, т. 2 става приложение № 7 към 
чл. 42, ал. 2, т. 3 и се изменя така:

„Приложение № 7 
към чл. 42, ал. 2, т. 3

Раздел I

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за притежаване на права

Долуподписаният:  .............................................. , 
                             (име, презиме, фамилия)

в качеството ми на продуцент на игралния/ доку-
менталния/анимационния филмов проект: „........
....................................................“, като управляващ и 
представляващ фирма: „.............................................
................“........ с  ЕИК по БУЛСТАТ: ........................
...................... със седалище и адрес на управление 
п.к. ...................... гр. София, ж.к. (бул.) ул.  ......
№ ........., вх. ....., ет. ......, ап. ......, и вписан в 
единнния регистър на филмовите продуценти 
в ИА „Национален филмов център“ с рег. № 
.................................

Декларирам, че към момента на кандидат-
стване за държавно подпомагане съм придобил 
изключителното право: 

1.  върху литературното произведение ..........
........................................................., с автор ...
.............................................. за адаптирането 
му в сценарий за създаване на игрален/
документален/анимационен филм с ра-
ботно заглавие или постоянно заглавие 
„.........................................“ съгласно изис-
кванията на Закона за авторското право 
и сродните му права, за което прилагам 
договор № ...... от .....................20.... г. между 
представляваното от мен дружество и 
автора ................................................... и не 
съм ги предоставял на трети физически 
или юридически лица;

2.  за използване на литературния сцена-
рий за предлагания проект за създаване 
на игрален/документален/анимацио-
нен филм с работно или постоянно за-
главие заглавие „.........................................“ 
съгласно изискванията на Закона за автор-
ското право и сродните му права, за което 
прилагам договор № ...... от ..................... 
20.... г. между представляваното от мен 
дружество и автора .......................................
............ и не съм ги предоставял на трети 
физически или юридически лица;

3.  върху бъдещия филм за предлагания 
проект за създаване на игрален/докумен-
тален/анимационен филм с работно или 
постоянно заглавие заглавие „..................
.......................“ съгласно изискванията на 
Закона за авторското право и сродните му 
права, за което прилагам договор №...... 
от ..................... 20.... г. между представля-

ваното от мен дружество и режисьора ..
................................................. и не съм ги 
предоставял на трети физически или 
юридически лица.

Дата: …………………        Декларатор: ............................ 
гр. ......................              (три имена, подпис)

Раздел II

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за начална дата на снимки по филма

Долуподписаният:  .............................................. , 
                             (име, презиме, фамилия)

в качеството ми на продуцент на играл-
ния/документалния/анимационния филмов 
проект: „............................................................“, 
като управляващ и представляващ фирма: „.
............................................................“ с  ЕИК по 
БУЛСТАТ: .............................................. със седа-
лище и адрес на управление п.к....................... 
гр. София, ж.к. (бул.) ул. ...................................... 
№ ........, вх. ....., ет. ......, ап. ......, и вписан в 
единния регистър на филмовите продуценти 
в ИА „Национален филмов център“ с  рег. № 
.................................

Декларирам, че към момента на кандидат-
стване за държавно подпомагане: 
на проекта за реализация на игрален/доку-
ментален/анимационен филм с работно или 
постоянно заглавие „..................................................“ 
не са започнали дейности по реализация на 
проекта съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 651/2014.
Дата: …………………        Декларатор: ............................ 
гр. ......................              (три имена, подпис)

Раздел III

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за дейността на предприятието

Долуподписаният:  .............................................. , 
                             (име, презиме, фамилия)

в качеството ми на продуцент на игралния/
документалния/анимационния филмов проект: 
„............................................................“, като упра-
вляващ и представляващ фирма: „....................
.........................................“ с  ЕИК по БУЛСТАТ: 
.............................................. със седалище и ад-
рес на управление п.к. ...................... гр. Со-
фия, ж.к. (бул.) ул. ...................................... 
№ ........., вх. ....., ет. ......, ап. ......, и вписан в 
Единния регистър на филмовите продуценти 
в ИА „Национален филмов център“ с  рег. № 
.................................

Декларирам, че към момента на кандидат-
стване за държавно подпомагане представля-
ваното от мен предприятие: 

1. Не е голямо предприятие по смисъ-
ла на чл. 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014.

2. Не е предприятие в затруднено положение 
съгласно чл. 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 на Комисията.
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3. Не попада в обхвата на чл. 1, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

4. Не е предприятие по смисъла на При-
ложение I от Регламент (ЕС) № 651/2014 г., 
включително на равнище група:

а) срещу което е издадено и не е изпълнено 
разпореждане за възстановяване на средства 
вследствие на предходно решение на Комисията, 
с което помощта се обявява за неправомерна 
и несъвместима с вътрешния пазар;

б) когато отпускането на помощта води до 
нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 г., включително на чл. 1, параграф 2, 
букви „в“ и „г“, параграф 3, букви „в“ и „г“ и 
параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.

5. Не е предприятие, което извършва допъл-
нителна дейност в обхвата на чл. 1, параграф 3 
от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

6. Не е предоставяло умишлено невярна 
информация с оглед получаване на безвъзмезд-
на помощ или не е представяло изискваната 
информация. 

7. Не кандидатства по схеми за помощ по 
чл. 26, ал. 1 от ЗФИ с цел използването є на-
сърчаване на износа чрез пряка връзка с изна-
сяните количества, създаване и функциониране 
на дистрибуторски мрежи и за покриване на 
други текущи разходи, свързани с износа.

8. Не извършва дейности в допустими сектори 
по Регламент (ЕС) № 1407/2013 и не упражнява 
дейност в недопустимите сектори, посочени в 
т.1 до 12 от настоящата декларация.

9. Не е в зависимост или във връзка с член 
на националните художествени комисии, на-
ционалната комисия за разпространение на 
филми, финансовата комисия, включително и 
с член, който е напуснал състава им в насто-
ящия мандат на комисиите.

10. Няма неизпълнени задължения, неправо-
мерно изразходвани или неотчетени финансови 
средства по други/предишни или текущи/ 
договори с ИА „Национален филмов център“.

11. Не е обявено в несъстоятелност и не е 
обект на открито производство по несъстоятел-
ност, ликвидация, дейността му не се управлява 
от назначен от съд синдик, няма споразумение 
с кредитори за погасяване на задължения към 
тях, не е преустановило стопанска дейност, не 
е обект на производство, свързано с такива 
въпроси, и не се намира в подобна процедура, 
предвидена в българското законодателство.
Дата: …………………        Декларатор: ............................ 
гр. ......................              (три имена, подпис)

Раздел IV

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за правно и финансово състояние 

на бенефициент
Долуподписаният:  .............................................. , 

                             (име, презиме, фамилия)
в качеството ми на продуцент на игралния/
документалния/анимационния филмов проект: 
„............................................................“, като управ- 
ляващ и представляващ фирма: „....................

.........................................“ с ЕИК по БУЛСТАТ:

.............................................. и продуцентска регис-
трация в ИА „НФЦ“: Рег.№ ....................................

Декларирам, че към момента на кандидат-
стване за държавно подпомагане: 

1.  Не съм бил управител и/или член на 
управителен или контролен орган на 
дружество прекратено поради несъсто-
ятелност или на дружество, което има 
неизпълнени задължения по договори с 
ИА „Национален филмов център“.

2.  Не съм осъждан за престъпления по 
служба с присъда, която има сила на 
присъдено нещо. 

3.  Не съм признат за виновен за тежки 
правонарушения при упражняване на 
професионална дейност.

4.  Не съм осъждан с влязла в сила присъда 
за измама, корупционни действия, участие 
в престъпни организации или всякакви 
други неправомерни действия, които са 
в ущърб на финансовите интереси на 
европейските общности.

5.  Вследствие на друга процедура за възла-
гане на обществена поръчка или отпус-
кане на безвъзмездна финансова помощ, 
финансирани от бюджета на Република 
България или от Европейската общност, 
не съм обявен в тежко нарушение пора-
ди неизпълнение на своите договорни 
задължения.

6.  Нямам неизпълнени задължения, непра-
вомерно изразходвани или неотчетени 
финансови средства по други /предишни 
или текущи/ договори с ИА „Национален 
филмов център“.

7.  Не съм обект на конфликт на интереси.
Дата: …………………        Декларатор: ............................ 
гр. ......................              (три имена, подпис)

Раздел V

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ4

Долуподписаният:  .............................................. , 
                             (име, презиме, фамилия)

в качеството ми на продуцент на игралния/ 
документалния/анимационния филмов про-
ект: „............................................................“, като 
управляващ и представляващ фирма: „........
.....................................................“........ с ЕИК по 
БУЛСТАТ: .............................................. със седа-
лище и адрес на управление п.к. ...................... 
гр…………….., ж.к. (бул.) ул. ...................................... 
№ ........, вх. ....., ет. ......, ап. ......, и вписан в 
единнния регистър на филмовите продуценти 
в ИА „Национален филмов център“ с рег. № 
.................................

4 Попълва се и се подписва от лице с право да 
представлява кандидата. В случай че кандидатът се 
представлява заедно от няколко лица, се попълват 
данните и декларацията се подписва от всички тях.
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
I. Във връзка със заявеното финансиране 

от представляваното от мен предприятие по 
схеми за помощ на аудио-визуални произведения 
съгласно чл. 54 от Регламент (ЕС) № 651/2014 
(единствен приложим режим на помощ по 
таблица №1 от настоящата декларация), де-
кларирам, че:

1. Представляваното от мен предприятие 
не е получавало държавна помощ или мини-
мална помощ:

а) във връзка със същите установими допус-
тими разходи, които се припокриват частично 
или напълно с разходите по проекта, за който 
се кандидатства, и

б) която, заедно с помощта, за която се кан-
дидатства, надхвърля приложимия интензитет 
на помощта.

Забележка: В случай че представляваното от 
Вас предприятие е получавало държавна/мини-
мална помощ, моля, попълнете таблица № 1 към 
декларацията.

II. Във връзка със заявеното от предста-
вляваното от мен предприятие финансиране 
по схеми за помощ на аудио-визуални произ-
ведения съгласно чл. 54 от Регламент (ЕС) 
№ 651/2014 (единствен приложим режим на 
помощ по таблица №1), декларирам, че:

1. Представляваното от мен предприятие, 
както и предприятията, с които то формира 
група предприятия не са получавали помощ, 
която е обявена за незаконосъобразна и не-
съвместима с общия пазар и по която не е 
изпълнено разпореждане за възстановяването є.

2. Представляваното от мен предприятие, 
както и предприятията, с които то формира 
група предприятия, не са в затруднено поло-
жение, а именно:

1. Не са акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с ак-
ции, кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (освен ако са 
МСП, което съществува по-малко от три години), чийто записан акционерен капитал е намалял 
с повече от половината поради натрупани загуби, и при приспадането на натрупаните загуби от 
резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал 
на дружеството) не се стига до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от 
записания акционерен капитал на дружеството.

□ 

2. Не са събирателно дружество, командитно дружество или други лица по Приложение II към 
Директива 2013/34/ЕС (освен ако са МСП, което съществува по-малко от три години), чийто капи-
тал, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби.

□

3. Не са предприятие, което е в процедура по несъстоятелност или отговаря на критериите на 
своето вътрешно право, за да бъде обект на такава процедура по искане на неговите кредитори.

□

4. Не са предприятие, което е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило 
заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още 
е обект на план за преструктуриране.

□

5. Не са голямо предприятие, при което през последните две години:
а) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5, и
б) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, 
е било под 1,0.

□

ІІІ. Декларирам, че:
Представляваното от мен предприятие не осъществява дейност в недопустимите сектори 

по Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията или в случай че осъществява, се задължавам 
предприятието да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейност-
ите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори да не се 
ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс 
за деклариране на неверни данни.

Забележка. За да определите вида на получената помощ, моля прочетете част А и част Б, и ако е 
необходимо, попълнете съответното/съответните приложения.
Дата: …………………                                                               Декларатор: ..................................... 
гр. ......................                                                                             (три имена, подпис)“

Таблица № 1
Получена държавна помощ

Кате-
гория 
помощ

Година 
на пре-

доставяне

Район на плани-
ране (NUTS II), в 
който е предоста-

вена помощта

Размер 
на по-
мощта
(в лв.)

Размер на допустими-
те разходи, върху кои-
то е приложен интен-
зитетът на помощта

Разходи4,
за които е 
предоставе-
на помощта

Интен-
зитет на 
помощта 

(в %)

Орган, 
предос-
тавил 

помощта

Общо:
4 Посочва се конкретният разход: актив, услуга и др.
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Забележки във връзка с таблица № 1:
За да получите безвъзмездна финансова помощ, финансовата комисия следва да се увери, че общият размер на 

държавна помощ, обхващащ финансирането, за което се кандидатства по настоящата процедура, и получената 
вече държавна помощ, няма да надхвърли праговете по чл. 4 от Регламент (EC) № 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 (OB, L 187/26.06.2014) и максималния интензитет на помощта.

За да прецените какъв е размерът и интензитетът на получената от Вас друга държавна помощ, следва да 
проверите как посочените данни са описани в Закона за филмовата индустрия и в Правилника за прилагането 
му, който Ви дава право да получите помощта. В акта, който Ви дава право да получите помощта, следва да 
са посочени и разходите, за които се отпуска помощта. Ако и след тази проверка не постигнете увереност за 
категорията и размера на помощта, следва да се обърнете към органа, предоставил помощта, за уточнение.

Следва да имате предвид, че държавната помощ, предоставяна по процедурата на Закона за филмовата 
индустрия, е директна – директен трансфер на средства към представляваното от Вас предприятие, или Ка-
тегориите помощ, които бихте могли да сте получили, най-често са: регионални помощи; помощи за МСП под 
формата на инвестиционни помощи, оперативни помощи и достъп на МСП до финансиране; помощи за опазване 
на околната среда; помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации; помощи за обучение; помо-
щи за наемане на работещи в неравностойно положение и работещи с увреждания; помощи за отстраняване на 
щети, причинени от някои природни бедствия; помощи за широколентови инфраструктури; помощи за култура и 
опазване на културното наследство; помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални инфраструктури 
за отдих; помощи за местни инфраструктури и др. (Глава III от Регламент (EC) № 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 (OB, L 187/26.06.2014).

„Интензитет на помощта“ е брутният размер на безвъзмездна помощ, изразен като процент от допустимите 
разходи преди приспадането на данъци или други такси.

С оглед попълване на горната таблица следва да имате предвид, че помощта се счита за получена от датата 
на влизане в сила на договора за предоставянето є или от датата на издаване на друг документ, който дава 
на бенефициента законовото право да получи помощта.“

§ 88. Приложение № 8 към чл. 49, ал. 1, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 8 
към чл. 49, ал. 1, т. 2

Част 1

ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ

Заглавие на проекта:  

Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, 
добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се отнася всяка мотивация. 3. Ако искате да 
коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до задрасканата и се 
подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и 
европейско културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на 
темата и нейното развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими 
обществени теми и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. 
(от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
 Оценява се драматургичния потенциал на идеята, развита в сценария без диалог; развитие на конфликта 
и обрати в действието, цялостност и вътрешна логика на разказа. (от 1 до 20 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
20-17 – отлична; 16-13 – много добра; 12-9 – добра; 8-5 – средна; 
4-1 – слаба;
Мотиви:  
ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се потенциала за изграждане на психологическата достоверност на персонажите и техните 
взаимоотношения, плътност и дълбочина на характерите им в бъдещия сценарий, както и тяхната 
функционалност в драматургичната цялост. (от 1 до 10 точки)
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ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДИАЛОГ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се потенциала на избрания подход към диалога, естественост на езика, лаконичност (или 
оправдана многословност), доколко съответства на избрания сюжет и жанр. (от 1 до 8 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7  – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОРИГИНАЛНОСТ НА СЮЖЕТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се оригиналността на идеята и новаторския подход при развиването на темата, адкватното 
развитие на сюжета, интригуващата мотивация на персонажите. (от 1 до 10 точки) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
СПОРЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма по представената идея, как планира да 
развие проекта (вкл. селекции на проекта/сценария в програми и специализирани форуми, участие на 
драматургични консултанти, планиран избор на режисьор, определянето на целевата група зрители 
според жанровите характеристики на проекта, маркетингова и фестивална стратегия/прогноза (вкл. 
писма за намерения от копродуценти, разпространители, телевизии и sales agent, проявяващи интерес 
към проекта), извършено ли е предварително проучване и планира ли се участие на консултанти (когато 
сценарната заявка е с историческа тематика). (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително 
аргументирани); 8-7 – много добра (параметрите присъстват, но някои 
не са достатъчно аргументирани); 6-5 – добра (някои от параметрите 
отсъстват, недостатъчна аргументация); 4-3 – средна (продуцентската 
стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:
Допълнителни 
мотиви:  Oбща оценка (максимум 68 т.)

Три имена:  
Подпис:  
Част 2

ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ 
НА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ

(ВТОРА ЧАСТ)
(попълва се служебно от агенцията)

Заглавие на проекта: 
 СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА

ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )

a) опита и професионалните постижения на продуцента, признанието на негово предишно 
произведение от зрителите
(максимум точки за категорията – 1,30 т.)
аа) филм от филмографията на продуцента (по негов избор), който се оценява съгласно утвърден 

за годината списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 1,20 т.): 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум точки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър 
филм Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 

бб) продажби на избрания от продуцента филм в минимум 5 територии извън България:
0,10 т. (при достигане на критерия) 

Общо точки за- а)
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б) реализирани най-малко 7500 платени гледания в страната и чужбина за предходен проект за 
пълнометражен игрален филм; 0,20 точки (при достигане на критерия)
 точки за- б)
в) разпространение на пълнометражни игрални филми най-малко в 25 на сто от действащите 
киносалони в страната; 0,10 точки (при достигане на критерия)
точки за- в)
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; (максимум точки за категорията – 2,40 т.)
Оценяват се последните два филма на продуцента съгласно утвърден за годината списък с фестивали 
А и Б клас: 

 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 (до шест селекции) максимум точки – 0,30 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до шест награди) максимум точки – 0,30 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест селекции) максимум точки – 1,20 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест награди) максимум точки – 1,20 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация) 
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър 

филм Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда)
Общо точки за- г)
ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА ЗА ПРОДУЦЕНТА: 
(максимален сбор – 4 точки)  

Забележка: 
1. един и същ филм не може да бъде оценяван по б. „а“ и „г“ едновременно;
2. за оценката по по б. „а“ може да бъде избран филм от всеки вид (игрален, документален или ани-
мационен), вкл. късометражен; 3. за оценката по б. „б“ и „в“ се взема предвид последният пълномет-
ражен филм на продуцента, който е имал разпространение; 4. за оценката по б. „г“ се вземат предвид 
последните два пълнометражни филма на продуцента, които са имали официална премиера; 5. в 
случай че продуцентът има само един пълнометражен игрален филм, той се оценява само по б. „г“ и 
резултатът се удвоява; 6. за оценката се взема предвид само по една награда, получена на един и същ 
фестивал; 7. селекция и награда от един и същ фестивал се вземат предвид отделно и се оценяват са-
мостоятелно; 8. в случай, че сборът от точките, получени за официални селекции и награди по б. „а“ 
или „г“ надхвърля максималния брой точки, оценката е равна на максималния сбор от точките за 
съответната категория.
(по б. „а“ – 1,30 т., по б. „г“ – 2,40 т.)

Част 3
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ЕТАП ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИГРАЛЕН 
ФИЛМ
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация. 
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до за-
драсканата и се подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА (оценка по чл. 27, ал. 1, 
т. 1 от ЗФИ)
 Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско 
културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното 
развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми 
и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра;
4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
 Оценява се драматургичния потенциал на идеята развита в сценария без диалог; развитие на конфликта 
и обрати в действието, цялостност и вътрешна логика на разказа. (от 1 до 20 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 20-17 – отлична; 16-13 – много 
добра; 12-9 – добра; 8-5 – средна; 4-1 – слаба;
Мотиви:  
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ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
 Оценява се потенциала за изграждане на психологическата достоверност на персонажите и техните вза-
имоотношения, плътност и дълбочина на характерите им в бъдещия сценарий, както и тяхната функцио-
налност в драматургичната цялост. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 
4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДИАЛОГ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се потенциала на избрания подход към диалога, естественост на езика, лаконичност (или оправ-
дана многословност), доколко съответства на избрания сюжет и жанр. (от 1 до 8 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7  – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 
2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
а) ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
Оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение). (от 1 до 12) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11  – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 
5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВНИТЕ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се тълкуването на персонажите от режисьора, режисьорските намерения за убедителното изграж-
дане на взаимоотношения между тях. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – сред-
на; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
в) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА 
Оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на режисьорските намерения/реше-
ния, заявка за новаторски търсения. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 
2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента за развитие на проекта (вкл. селекции на проекта в специализирани 
програми за развитие на проекти; селекции и участие на пазари на проекти; участие в сценарни работил-
ници). (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убе-
дително аргументирани); 8-7 – много добра (параме-
трите присъстват, но някои не са достатъчно аргумен-
тирани); 6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват, 
недостатъчна аргументация); 4-3 – средна (продуцент-
ската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотиви:  

Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни мотиви:  
Oбща оценка (максимум 88 т.)

Три имена:  
Подпис:  
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Част 4
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ЕТАП ЗА СЪЗДАВАНЕ 

НА ИГРАЛЕН ФИЛМ
(ВТОРА ЧАСТ)

(попълва се служебно от Агенцията)
Заглавие на проекта:  
СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА
ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА ПРОДУЦЕНТА 
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )
a) опита и професионалните постижения на продуцента, признанието на негово предишно произведение 
от зрителите
(максимум точки за категорията – 1,30 т.)
аа) филм от филмографията на продуцента (по негов избор), който се оценява съгласно утвърден 
за годината списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 1,20 т.): 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум точки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
бб) продажби на избрания от продуцента филм в минимум 5 територии извън България:
0,10 т. (при достигане на критерия) 
Общо точки за- а)  
б) реализирани най-малко 7500 платени гледания в страната и чужбина за предходен проект за 
пълнометражен игрален филм; 0,20 точки (при достигане на критерия)
 точки за- б)  

в) разпространение на пълнометражни игрални филми най-малко в 25 на сто от действащите киносалони 
в страната; 0,10 точки (при достигане на критерия)
 точки за- в)  
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; (максимум точки за категорията – 2,40 т.)
Оценяват се последните два филма на продуцента съгласно утвърден за годината списък с фестивали А 
и Б клас: 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 (до шест селекции) максимум точки – 0,30 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до шест награди) максимум точки – 0,30 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест селекции) максимум точки – 1,20 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест награди) максимум точки – 1,20 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация) 
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
Общо точки за- г)  
ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА ЗА ПРОДУЦЕНТА: 
(максимален сбор – 4 точки)  

ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА РЕЖИСЬОРА (съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )
a) опита и професионалните постижения на режисьора, признанието на негово предишно произведение 
от зрителите; 
(максимум точки за категорията – 2,60 т.)
аа) филм от филмографията на режисьора (по негов избор), който се оценява съгласно утвърден за годи-
ната списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2,40 т.): 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,10 (до три селекции) максимум точки – 0,30 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,10 т. (до три награди) максимум точки – 0,30 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,40 т. (до три селекции) максимум точки – 1,20 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,40 т. (до три награди) максимум точки – 1,20 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,50 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
бб) продажби на избрания от режисьора филм в минимум 5 територии извън България 0,20 т. 
(при достигане на критерия) 
Общо точки за- а)  
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б) реализирани най-малко 7500 платени гледания в страната и чужбина за предходен проект за пълномет-
ражен игрален филм; 0,40 т. (при достигане на критерия)
 точки за- б)  
в) разпространение на пълнометражни игрални филми най-малко в 25 на сто от действащите киносалони 
в страната; 0,20 т. (при достигане на критерия)
 точки за- в)  
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; (максимум точки за категорията, сумарно 
от двата филма – 4,80 т.) оценяват се последните два филма на режисьора съгласно утвърден за годината 
списък с фестивали А и Б клас:
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,10 (до шест селекции) максимум точки – 0,60 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,10 т. (до шест награди) максимум точки – 0,60 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,40 т. (до шест селекции) максимум точки – 2,40 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,40 т. (до шест награди) максимум точки – 2,40 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,50 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда)
Общо точки за- г)  
ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА ЗА РЕЖИСЬОРА: 
(максимален сбор – 8 точки)  

ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА:
(максимална обща служебна оценка – 12 точки)  

Забележка: 
1. един и същ филм не може да бъде оценяван по б. „а“ и „г“ едновременно;
2. за оценката по по б. „а“ може да бъде избран филм от всеки вид (игрален, документален или анимацио-
нен), вкл. късометражен; 3. за оценката по б. „б“ и „в“ се взема предвид последният пълнометражен филм 
на продуцент/режисьор, който е имал разпространение; 4. за оценката по б. „г“ се вземат предвид послед-
ните два пълнометражни филма на продуцент/режисьор, които са имали официална премиера; 5. в случай 
че продуцент/режисьор има само един пълнометражен игрален филм, той се оценява само по б. „г“ и резул-
татът се удвоява; 6. за оценката се взема предвид само по една награда, получена на един и същ фестивал; 
7. селекция и награда от един и същ фестивал се вземат предвид отделно и се оценяват самостоятелно; 8. 
в случай, че сборът от точките, получени за официални селекции и награди по б. „а“ или „г“ надхвърля 
максималния брой точки, оценката е равна на максималния сбор от точките за съответната категория,
(за продуцент: по б. „а“ – 1,30 т., по б. „г“ – 2,40 т.; за режисьор: по б. „а“ – 2,60 т., по б. „г“ – 4,80 т.)

Част 5
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий 
се отнася всяка мотивация. 
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до 
задрасканата и се подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европей-
ско културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и 
нейното развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими общест-
вени теми и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от
1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 
2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
a) ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА 
Оценява се убедителното изграждане на сюжета, развитие на конфликта и обрати в действието, обос-
нованост и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика на разказа. (от 1 до 20)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
20-17 – отлична; 16-12 – много добра; 11-7 – добра; 6-3 – сред-
на; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
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ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните взаимоотношения, плътност и 
дълбочина на харaктерите на персонажите в сценария, както и тяхната функционалност в драматургич-
ната цялост. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 
2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
в) ДИАЛОГ
Оценява се естественост на езика, лаконичност (или оправдана многословност) в унисон с психологиче-
ския рисунък на характерите, сила и адекватност в контекста на съдържанието. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 
2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
а) ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
Оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук, мон-
таж, музика, актьори и други кинематографични средства). (от 1 до 12) 

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВНИТЕ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се тълкуването на персонажите от режисьора, режисьорските намерения за убедителното изграж-
дане на взаимоотношения между тях и превръщането им в оригинални и въздействащи филмови образи. 
(от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
в) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА 
Оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на режисьорските намерения/реше-
ния, заявка за новаторски търсения. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 
3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции и 
участие на пазари на проекти;награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ за 
идея;), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent); има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргумен-
тирани); 8-7 – много добра (параметрите присъстват но някои не са дос-
татъчно аргументирани); 6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват, 
недостатъчна аргументация); 4-3 – средна (продуцентската стратегия не е 
пълна); 2-1 – слаба;
Мотиви:  
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Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни мотиви:  
Oбща оценка

Три имена:  
Подпис:  

Част 6 
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН ПЪЛНОМЕТРАЖЕН ФИЛМ

(ВТОРА ЧАСТ)
(попълва се служебно от Агенцията)

Заглавие на проекта:  
 СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА
ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА ПРОДУЦЕНТА (съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ)
a) опита и професионалните постижения на продуцента, признанието на негово предишно произведение 
от зрителите
(максимум точки за категорията – 1,30 т.)
аа) филм от филмографията на продуцента (по негов избор), който се оценява съгласно утвърден за годи-
ната списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 1,20 т.): 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум точки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
бб) продажби на избрания от продуцента филм в минимум 5 територии извън България:
0,10 т. (при достигане на критерия) 
Общо точки за- а)  
б) реализирани най-малко 7500 платени гледания в страната и чужбина за предходен проект за пълномет-
ражен игрален филм; 0,20 точки (при достигане на критерия)
 точки за- б)  
в) разпространение на пълнометражни игрални филми най-малко в 25 на сто от действащите киносалони 
в страната; 0,10 точки (при достигане на критерия)
 точки за- в)  
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; (максимум точки за категорията – 2,40 т.)
Оценяват се последните два филма на продуцента съгласно утвърден за годината списък с фестивали А 
и Б клас: 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 (до шест селекции) максимум точки – 0,30 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до шест награди) максимум точки – 0,30 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест селекции) максимум точки – 1,20 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест награди) максимум точки – 1,20 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация) 
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
Общо точки за- г)  
ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА ЗА ПРОДУЦЕНТА: 
(максимален сбор – 4 точки)  

ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА РЕЖИСЬОРА (съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )
a) опита и професионалните постижения на режисьора, признанието на негово предишно произведение 
от зрителите; 
(максимум точки за категорията – 2,60 т.)
аа) филм от филмографията на режисьора (по негов избор), който се оценява съгласно утвърден за годи-
ната списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2,40 т.): 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,10 (до три селекции) максимум точки – 0,30 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,10 т. (до три награди) максимум точки – 0,30 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,40 т. (до три селекции) максимум точки – 1,20 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,40 т. (до три награди) максимум точки – 1,20 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,50 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
бб) продажби на избрания от режисьора филм в минимум 5 територии извън България 
0,20 т. (при достигане на критерия) 
Общо точки за- а)  
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б) реализирани най-малко 7500 платени гледания в страната и чужбина за предходен проект за пълномет-
ражен игрален филм; 0,40 т. (при достигане на критерия)
 точки за- б)  
в) разпространение на пълнометражни игрални филми най-малко в 25 на сто от действащите киносалони 
в страната; 0,20 т. (при достигане на критерия)
 точки за- в)  
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; (максимум точки за категорията, сумарно 
от двата филма – 4,80 т.) 
Оценяват се последните два филма на режисьора, съгласно утвърден за годината списък с фестивали А 
и Б клас:
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,10 (до шест селекции) максимум точки – 0,60 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,10 т. (до шест награди) максимум точки – 0,60 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,40 т. (до шест селекции) максимум точки – 2,40 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,40 т. (до шест награди) максимум точки – 2,40 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,50 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда)
Общо точки за- г)  
ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА ЗА РЕЖИСЬОРА: 
(максимален сбор – 8 точки)  

ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА:
(максимална обща служебна оценка – 12 точки)  

Забележка: 
1. един и същ филм не може да бъде оценяван по б. „а“ и „г“ едновременно;
2. за оценката по по б. „а“ може да бъде избран филм от всеки вид (игрален, документален или анима-
ционен), вкл. късометражен; 3. за оценката по б. „б“ и „в“ се взема предвид последният пълнометражен 
филм на продуцент/режисьор, който е имал разпространение; 4. за оценката по б. „г“ се вземат предвид 
последните два пълнометражни филма на продуцент/режисьор, които са имали официална премиера; 5. 
в случай че продуцент/режисьор има само един пълнометражен игрален филм, той се оценява само по б. 
„г“ и резултатът се удвоява; 6. за оценката се взема предвид само по една награда, получена на един и 
същ фестивал; 7. селекция и награда от един и същ фестивал се вземат предвид отделно и се оценяват 
самостоятелно; 8. в случай, че сборът от точките, получени за официални селекции и награди по б. „а“ 
или „г“ надхвърля максималния брой точки, оценката е равна на максималния сбор от точките за съот-
ветната категория;
(за продуцент: по б. „а“ – 1,30 т., по б. „г“ – 2,40 т.; за режисьор: по б. „а“ – 2,60 т., по б. „г“ – 4,80 т.)
9. за оценката се вземат предвид само постиженията на българския продуцент.

Част 7
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ (ДЕБЮТ)
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий 
се отнася всяка мотивация. 
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до 
задрасканата и се подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европей-
ско културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и 
нейното развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими общест-
вени теми и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 
до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 
4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) a) ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА 
Оценява се убедителното изграждане на сюжета, развитие на конфликта и обрати в действието, обос-
нованост и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика на разказа. (от 1 до 20)
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ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
20-17 – отлична; 16-12 – много добра; 11-7 – добра; 
6-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните взаимоотношения, плътност и 
дълбочина на харaктерите на персонажите в сценария, както и тяхната функционалност в драматургич-
ната цялост. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 
4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
в) ДИАЛОГ
Оценява се естественост на езика, лаконичност (или оправдана многословност ) в унисон с психологи-
ческия рисунък на характерите, сила и адекватност в контекста на съдържанието. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – сред-
на; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
а) ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
Оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук, мон-
таж, музика, актьори и други кинематографични средства). (от 1 до 12) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 12-11 – отлична; 10-8 – много 
добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВНИТЕ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се тълкуването на персонажите от режисьора, режисьорските намерения за убедителното из-
граждане на взаимоотношения между тях и превръщането им в оригинални и въздействащи филмови 
образи. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 
4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
в) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА 
Оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на режисьорските намерения/ре-
шения, заявка за новаторски търсения. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 8-7 – отлична; 6 – много добра; 
5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
СПОРЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на 
проекта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селек-
ции и участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа 
от НФЦ за идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фести-
вална стратегия/прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent); има 
ли привлечени вече копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, 
историческо наследство, традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са 
убедително аргументирани); 8-7 – много добра (па-
раметрите присъстват но някои не са достатъчно 
аргументирани); 6-5 – добра (някои от параметрите 
отсъстват, недостатъчна аргументация); 4-3 – средна 
(продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:
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Допълнителни мотиви:  
Oбща оценка

Три имена:  
Подпис:  

Част 8

ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ

Заглавие на проекта:  

Указания за попълване: 

1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация. 
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до за-
драсканата и се подпишете.

Критерии: Оценка:

ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско 
културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното 
развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми 
и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 10 точки)

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 
2-1 – слаба;

Мотиви:  

ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
a) ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА 
Оценява се убедителното изграждане на сюжета, развитие на конфликта и обрати в действието, обоснова-
ност и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика на разказа. (от 1 до 20)

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
20-17 – отлична; 16-12 – много добра; 11-7 – добра; 6-3 – сред-
на; 2-1 – слаба;

Мотиви:  

ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните взаимоотношения, плътност и дъл-
бочина на харaктерите на персонажите в сценария, както и тяхната функционалност в драматургичната 
цялост. (от 1 до 10)

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 
2-1 – слаба;

Мотиви:  

ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
в) ДИАЛОГ
Оценява се естественост на езика, лаконичност (или оправдана многословност) в унисон с психологиче-
ския рисунък на характерите, сила и адекватност в контекста на съдържанието. (от 1 до 8)

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 
2-1 – слаба;

Мотиви:  

ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) а) ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
Оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук, монтаж, 
музика, актьори и други кинематографични средства). (от 1 до 12) 

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 
2-1 – слаба;
Мотиви:  
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ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВНИТЕ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се тълкуването на персонажите от режисьора, режисьорските намерения за убедителното изграж-
дане на взаимоотношения между тях и превръщането им в оригинални и въздействащи филмови образи. 
(от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 
2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
в) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА 
Оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на режисьорските намерения/реше-
ния, заявка за новаторски търсения. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 
2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции и 
участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ за 
идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent); има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително 
аргументирани); 8-7 – много добра (параметрите присъстват 
но някои не са достатъчно аргументирани); 6-5 – добра (ня-
кои от параметрите отсъстват, недостатъчна аргументация); 
4-3 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни мотиви:  
Oбща оценка

Три имена:  
Подпис:  

Част 9
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ

(ВТОРА ЧАСТ)
(попълва се служебно от агенцията)

Заглавие на проекта:  
 СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА
ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА ПРОДУЦЕНТА (съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ)
a) опита и професионалните постижения на продуцента, признанието на негово предишно произведение 
от зрителите
(максимум точки за категорията – 1,40 т.)
аа) филм от филмографията на продуцента (по негов избор), който се оценява съгласно утвърден за годи-
ната списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 1,30 т.): 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум точки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
бб) продажби на избрания от продуцента филм в минимум 5 територии извън България:
0,10 т. (при достигане на критерия) 
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Общо точки за- а)  
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; (максимум точки за категорията – 2,60 т.)
Оценяват се последните два филма на продуцента съгласно утвърден за годината списък с фестивали А 
и Б клас: 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 (до шест селекции) максимум точки – 0,30 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до шест награди) максимум точки – 0,30 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест селекции) максимум точки – 1,20 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест награди) максимум точки – 1,20 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация) 
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
Общо точки за- г)  
ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА ЗА ПРОДУЦЕНТА: 
(максимален сбор – 4 точки)  

ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА РЕЖИСЬОРА (съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )
a) опита и професионалните постижения на режисьора, признанието на негово предишно произведение 
от зрителите; 
(максимум точки за категорията – 2,80 т.)
аа) филм от филмографията на режисьора (по негов избор), който се оценява съгласно утвърден за годи-
ната списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2,60 т.): 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,10 (до три селекции) максимум точки – 0,30 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,10 т. (до три награди) максимум точки – 0,30 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,40 т. (до три селекции) максимум точки – 1,20 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,40 т. (до три награди) максимум точки – 1,20 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,50 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
бб) продажби на избрания от режисьора филм в минимум 5 територии извън България 
0,20 т. (при достигане на критерия) 
Общо точки за- а)  
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; (максимум точки за категорията, сумарно 
от двата филма – 5,20 т.) Оценяват се последните два филма на режисьора съгласно утвърден за годината 
списък с фестивали А и Б клас:
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,10 (до шест селекции) максимум точки – 0,60 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,10 т. (до шест награди) максимум точки – 0,60 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,40 т. (до шест селекции) максимум точки – 2,40 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,40 т. (до шест награди) максимум точки – 2,40 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,50 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда)
Общо точки за- г)  
ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА ЗА РЕЖИСЬОРА: 
(максимален сбор – 8 точки)  

ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА:
(максимална обща служебна оценка – 12 точки)  

Забележка: 
1. един и същ филм не може да бъде оценяван по б. „а“ и „г“ едновременно;
2. за оценката по по б. „а“ може да бъде избран филм от всеки вид (игрален, документален или анимаци-
онен), вкл. късометражен; 3. за оценката по б. „б“ и „в“ се взема предвид последният филм на продуцент/
режисьор, който е имал разпространение; 4. за оценката по б. „г“ се вземат предвид последните два фил-
ма на продуцент/режисьор, които са имали официална премиера; 5. в случай че продуцент/режисьор има 
само един игрален филм, той се оценява само по б. „г“ и резултатът се удвоява; 6. за оценката се взема 
предвид само по една награда, получена на един и същ фестивал; 7. селекция и награда от един и същ 
фестивал се вземат предвид отделно и се оценяват самостоятелно; 8. в случай, че сборът от точките, по-
лучени за официални селекции и награди по б. „а“ или „г“ надхвърля максималния брой точки, оценката 
е равна на максималния сбор от точките за съответната категория;
(за продуцент: по б. „а“ – 1,30 т., по б. „г“ – 2,60т.; за режисьор: по б. „а“ – 2,60 т., по б. „г“ – 5,20т.)
9. за оценката се вземат предвид само постиженията на българския продуцент.

Част 10
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН СЕРИАЛ
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
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1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация. 
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до 
задрасканата и се подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско 
културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното 
развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми 
и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА НА СЕРИАЛА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се убедителното изграждане на сюжета, развитие на конфликта и обрати в действието, обосно-
ваност и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика на разказа, както и концеп-
цията за развитие на сериала.
(от 1 до 12 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА НА ПЪРВИТЕ ДВЕ СЕРИИ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се убедителното изграждане на сюжета, развитие на конфликта и обрати в действието, обоснова-
ност и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика на разказа на всеки от първите 
два епизода, както и взаимовръзката между тях, завършеност на драматургичната структура на всеки от 
епизодите, качества за задаване на жанра, завръзката, темата и тона на целия сериал. (от 1 до 12 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните взаимоотношения, плътност и дъл-
бочина на харaктерите на персонажите, както и тяхната функционалност в драматургичната цялост на 
сериала и на отделните епизоди. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДИАЛОГ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се естественост на езика, лаконичност (или оправдана многословност), в унисон с психологичес- 
кия рисунък на характерите, сила и адекватност в контекста на съдържанието. (от 1 до 8 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
а) ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
Оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук, монтаж, 
музика, актьори и други кинематографични средства). (от 1 до 12 точки) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ ПЕРСОНАЖИ
Оценява се тълкуването на персонажите от режисьора, режисьорските намерения за убедителното из-
граждане на взаимоотношения между тях и превръщането им в оригинални и въздействащи филмови 
образи. (от 1 до 10)
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ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
в) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА
Оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на режисьорските намерения/реше-
ния, заявка за новаторски търсения. (от 1 до 8 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
СПОРЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
Оценява се мотивация на продуцента да реализира сериала, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и/или написване на сценарий; селекции 
и участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници), както и опреде-
лянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия (вкл. писма за намерения от разпространители, 
телевизии и sales agent; привлечени вече копродуценти), как проектът се съотнася към популяризирането 
на българската култура, обществено развитие, историческо наследство и традиции. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументира-
ни); 8-7 – много добра (параметрите присъстват, но някои не са достатъчно ар-
гументирани); 6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват, недостатъчна ар-
гументация); 4-3 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ ) 
а) филм, включително сериал от филмографията на продуцента (по негов избор), който се оценява съг- 
ласно утвърден за годината списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2.4 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точ-
ки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точ-
ки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точ-
ки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум 
точки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една 
номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър 
филм ЕФА, Най-добър филм Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една на-
града) 
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ ) 
б) продажби на последния филм, включително сериал на продуцента в минимум 5 територии извън 
България: (0,6 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
От 0 до 4 територии – 0 т.; при 5 и повече територии – 0,6 т.
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ ) 
в) постигнат рейтинг на последния сериал на продуцента, излъчван в праймтайм или брой платени гле-
дания в платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог
(максимум точки – 1 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
за постигнат рейтинг в праймтайм повече от 2,00 пункта или на 7500 платени 
гледания – 1 т.; при постигнат рейтинг в праймтайм под 2,00 пункта или под 
7500 платени гледания – 0 т.
Мотиви:  
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ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕЖИСЬОРА 
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ )
а) филм, включително сериал от филмографията на режисьора (по негов избор), който се оценява съглас-
но утвърден за годината списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2.4 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точ-
ки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точ-
ки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точ-
ки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум 
точки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една 
номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър 
филм ЕФА, Най-добър филм Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една на-
града) 
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕЖИСЬОРА 
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ ) 
б) продажби на последния филм, включително сериал на режисьора в минимум 5 територии извън Бъл-
гария: (0,6 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
От 0 до 4 територии – 0 т.; при 5 и повече територии – 0,6 т.
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕЖИСЬОРА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ ) 
в) постигнат рейтинг на последния сериал на режисьора, излъчван в праймтайм или брой платени гле-
дания в платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог
(максимум точки – 1 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
за постигнат рейтинг в праймтайм повече от 2,00 пункта или на 7500 платени 
гледания – 1 т.; при постигнат рейтинг в праймтайм под 2,00 пункта или под 
7500 платени гледания – 0 т.
Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни мотиви:  
Oбща оценка (максимум 
100 т.)

Три имена:  
Подпис:  

“
§ 89. Създава се приложение № 8а към чл. 49, ал. 1, т. 2

„Приложение № 8а 
към чл. 49, ал. 1, т. 2

Част 1
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 

отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до за-

драсканата и се подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ )
 Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско 
културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното 
развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми 
и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 15 точки)
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ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-7 – добра 6-4 – средна; 
3-1 – слаба;

 

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
a) СТРУКТУРА НА РАЗКАЗА И ОБОСНОВАНОСТ НА РАЗКАЗВАТЕЛНИЯ ПОДХОД 
Оценява се драматургичния потенциал на идеята, развита в сценария без диалог; развитие на конфликта 
и обрати в действието, цялостност и вътрешна логика на разказа, обоснованост на разказвателния подход 
спрямо избраната тема. (от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-7 – добра 6-4 – средна; 
3-1 – слаба;

 

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ИЗБОР НА ТЕМА И ПЕРСОНАЖИ И РАЗВИТИЕТО ИМ 
Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните взаимоотношения, плътност и дъл-
бочина на харaктерите. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра 4-3 – средна; 
2-1 – слаба;

 

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
в) ОРИГИНАЛНОСТ И КАЧЕСТВА НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОДХОД
Оценяват се кинематографичните възможности, предлагани от темата, проблематиката и сюжета, лако-
ничност на изказа (или оправдано многословие). (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОРИГИНАЛНОСТ НА СЮЖЕТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
 Оценява се оригиналността на идеята и новаторския подход при развиването на темата, адкватното раз-
витие на сюжета, интригуващата мотивация на персонажите. (от 1 до 10 точки) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 
2-1 – слаба;

 

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции и 
участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ за 
идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent); има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително 
аргументирани); 8-7 – много добра (параметрите присъстват но 
някои не са достатъчно аргументирани); 6-5 – добра (някои от 
параметрите отсъстват, недостатъчна аргументация); 4-3 – средна 
(продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;

 

Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни мотиви:  
Oбща оценка
(максимум – 68 т.) 

Три имена:  
Подпис:  
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Част 3
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ЕТАП ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до за-
драсканата и се подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ )
 Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско 
културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното 
развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми 
и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 15 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-7 – добра 6-4 – средна; 3-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
a) СТРУКТУРА НА РАЗКАЗА И ОБОСНОВАНОСТ НА РАЗКАЗВАТЕЛНИЯ ПОДХОД 
Оценява се изграждането и развитието на убедителен разказ, развитие на конфликта, обратите в структу-
рата, вътрешната логика на изложението, обоснованост на разказвателния подход спрямо избраната тема. 
(от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-7 – добра 6-4 – средна; 3-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ИЗБОР НА ТЕМА И ПЕРСОНАЖИ И РАЗВИТИЕТО ИМ 
Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните взаимоотношения, плътност и дъл-
бочина на харaктерите. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра 4-3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
в) ОРИГИНАЛНОСТ И КАЧЕСТВА НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОДХОД
Оценяват се кинематографичните възможности, предлагани от темата, проблематиката и сюжета, лако-
ничност на изказа (или оправдано многословие). (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 
3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
а) ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
Оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук, монтаж, 
музика и други кинематографични средства). (от 1 до 12) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ГЛАВНИТЕ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се тълкуването на персонажите от режисьора, достъп и познаване на техния свят, режисьорските 
намерения за претворяването им в оригинални и въздействащи филмови образи. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра 4-3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  



БРОЙ 67  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  63   

ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
в) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА 
Оценява се личната мотивация на режисьора, оригиналност и адекватност на избрания подход към темата 
и документалния разказ. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции и 
участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ за 
идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent); има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргумен-
тирани); 8-7 – много добра (параметрите присъстват но някои не са дос-
татъчно аргументирани); 6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват, 
недостатъчна аргументация); 4-3 – средна (продуцентската стратегия не е 
пълна); 2-1 – слаба;

 

Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни мотиви:  
Oбща оценка 

Три имена:  
Подпис:  

Част 5
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до за-
драсканата и се подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ )
 Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско 
културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното 
развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми 
и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 15 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-7 – добра 6-4 – средна; 3-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
a) СТРУКТУРА НА РАЗКАЗА И ОБОСНОВАНОСТ НА РАЗКАЗВАТЕЛНИЯ ПОДХОД 
Оценява се изграждането и развитието на убедителен разказ, развитие на конфликта, обратите в структу-
рата, вътрешната логика на изложението, обоснованост на разказвателния подход спрямо избраната тема. 
(от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-7 – добра 6-4 – средна; 3-1 – слаба;  

Мотиви:  
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ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ИЗБОР НА ТЕМА И ПЕРСОНАЖИ И РАЗВИТИЕТО ИМ 
Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните взаимоотношения, плътност и дъл-
бочина на харaктерите. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра 4-3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
в) ОРИГИНАЛНОСТ И КАЧЕСТВА НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОДХОД
Оценяват се кинематографичните възможности, предлагани от темата, проблематиката и сюжета, лако-
ничност на изказа (или оправдано многословие). (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
а) ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
Оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук, монтаж, 
музика и други кинематографични средства). (от 1 до 12) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ГЛАВНИТЕ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се тълкуването на персонажите от режисьора, достъп и познаване на техния свят, режисьорските 
намерения за претворяването им в оригинални и въздействащи филмови образи. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра 4-3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
в) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА 
Оценява се личната мотивация на режисьора, оригиналност и адекватност на избрания подход към темата 
и документалния разказ. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции и 
участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ за 
идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent); има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 
8-7 – много добра (параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументи-
рани); 6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват, недостатъчна аргументация); 
4-3 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;

 

Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни мотиви:  
Oбща оценка

Три имена:  
Подпис:  
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Част 6
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

(ВТОРА ЧАСТ)
(попълва се служебно от Агенцията)

Заглавие на проекта:  
 СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА
ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА ПРОДУЦЕНТА (съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )
a) опита и професионалните постижения на продуцента, признанието на негово предишно произведение 
от зрителите;
(максимум точки за категорията – 1,40 т.)
аа) филм от филмографията на продуцента (по негов избор), който се оценява съгласно утвърден 
за годината списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 1,20 т.):
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точки – 0,60 т. 
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум точки – 0,60 т.
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда)
бб) продажби на избрания от продуцента филм в минимум 5 територии извън България:
 – 0,10 т. (при достигане на критерия)
вв) успешно реализирани минимум 3 филма с държавно финансиране:
 – 0,10 т. (при достигане на критерия) 
Общо точки за- а)  
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; (максимум точки за категорията – 2,60 т.)
Оценяват се последните два филма на продуцента съгласно утвърден за годината списък с фестивали А 
и Б клас:
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 (до шест селекции) максимум точки – 0,30 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до шест награди) максимум точки – 0,30 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест селекции) максимум точки – 1,20 т. 
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до шест награди) максимум точки – 1,20 т.
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
Общо точки за- г)  
ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА ЗА ПРОДУЦЕНТА: 
(максимален сбор – 4 точки)  

ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА РЕЖИСЬОРА (съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ )
a) опита и професионалните постижения на режисьора, признанието на негово предишно произведение 
от зрителите; 
(максимум точки за категорията – 2,80 т.)
аа) филм от филмографията на режисьора (по негов избор), който се оценява съгласно утвърден за годината 
списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2,60 т.):
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,10 (до три селекции) максимум точки – 0,30 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,10 т. (до три награди) максимум точки – 0,30 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,40 т. (до три селекции) максимум точки – 1,20 т. 
 – За награда от А клас фестивал – по 0,40 т. (до три награди) максимум точки – 1,20 т.
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,50 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда)
бб) продажби на избрания от режисьора филм в минимум 5 територии извън България:
 – 0,20 т. (при достигане на критерия) 
Общо точки за- а)  
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; (максимум точки за категорията, сумарно 
от двата филма – 5,20 т.)
 Оценяват се последните два филма на режисьора, съгласно утвърден за годината списък с фестивали А 
и Б клас:
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,10 (до шест селекции) максимум точки – 0,60 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,10 т. (до шест награди) максимум точки – 0,60 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,40 т. (до шест селекции) максимум точки – 2,40 т. 
 – За награда от А клас фестивал – по 0,40 т. (до шест награди) максимум точки – 2,40 т.
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,50 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, Най-добър филм 
Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда)
Общо точки за- г)  



СТР.  66  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 67

ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА ЗА РЕЖИСЬОРА: 
(максимален сбор – 8 точки)  

ОБЩА СЛУЖЕБНА ОЦЕНКА:
(максимална обща служебна оценка – 12 точки)  

Забележка: 
1. един и същ филм не може да бъде оценяван по б. „а“ и „г“ едновременно;
2. за оценката по б. „а“ може да бъде избран филм от всеки вид (игрален, документален или анимационен), 
вкл. късометражен; 
3. за оценката по б. „г“ се вземат предвид последните два филма на продуцент/режисьор, които са имали 
официална премиера; 
4. в случай че продуцент/режисьор има само един документален филм, той се оценява само по б. „г“ и 
резултатът се удвоява; 
5. за оценката се взема предвид само по една награда, получена на един и същ фестивал;
6. селекция и награда от един и същ фестивал се вземат предвид отделно и се оценяват самостоятелно;
7. в случай, че сборът от точките, получени за официални селекции и награди по б. „а“ или „г“ надхвърля 
максималния брой точки, оценката е равна на максималния сбор от точките за съответната категория,
(за продуцент: по б. „а“ – 1,20 т., по б. „г“ – 2,60 т.; за режисьор: по б. „а“ – 2,60 т., по б. „г“ – 5,20 т.)
8. за оценката се вземат предвид само постиженията на българския продуцент.

Част 7
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ (ДЕБЮТ)
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до за-
драсканата и се подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ )
 Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско 
културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното 
развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми 
и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 15 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-7 – добра; 6-4 – средна; 
3-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
a) СТРУКТУРА НА РАЗКАЗА И ОБОСНОВАНОСТ НА РАЗКАЗВАТЕЛНИЯ ПОДХОД 
Оценява се изграждането и развитието на убедителен разказ, развитие на конфликта, обратите в структу-
рата, вътрешната логика на изложението, обоснованост на разказвателния подход спрямо избраната тема. 
(от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-7 – добра; 6-4 – средна; 3-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ИЗБОР НА ТЕМА И ПЕРСОНАЖИ И РАЗВИТИЕТО ИМ 
Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните взаимоотношения, плътност и дъл-
бочина на харaктерите. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
в) ОРИГИНАЛНОСТ И КАЧЕСТВА НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОДХОД
Оценяват се кинематографичните възможности, предлагани от темата, проблематиката и сюжета, лако-
ничност на изказа (или оправдано многословие). (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
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ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
а) ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
Оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук, монтаж, 
музика и други кинематографични средства). (от 1 до 12) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
б) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ГЛАВНИТЕ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се тълкуването на персонажите от режисьора, достъп и познаване на техния свят, режисьорските 
намерения за претворяването им в оригинални и въздействащи филмови образи. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
в) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА 
Оценява се личната мотивация на режисьора, оригиналност и адекватност на избрания подход към темата 
и документалния разказ. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;  

Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции и 
участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ за 
идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent); има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 
8-7 – много добра (параметрите присъстват но някои не са достатъчно аргументирани); 
6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват, недостатъчна аргументация); 4-3 – средна 
(продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;

 

Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни мотиви:  
Oбща оценка 

Три имена:  
Подпис:  

Част 8
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН СЕРИАЛ
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка. 
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация. 
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до 
задрасканата и се подпишете.
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ )
 Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейско 
културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното 
развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми 
и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 20 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
20-17 – отлична; 16-12 – много добра; 11-7 – добра; 6-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
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ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА НА СЕРИАЛА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
a) СТРУКТУРА НА РАЗКАЗА И ОБОСНОВАНОСТ НА РАЗКАЗВАТЕЛНИЯ ПОДХОД 
Оценява се изграждането и развитието на убедителен разказ, на конфликта, обратите в структурата; 
вътрешната логика на изложението, (от 1 до 20)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
20-17 – отлична; 16-12 – много добра; 11-7 – добра; 6-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА НА СЕРИАЛА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
б) ОРИГИНАЛНОСТ И КАЧЕСТВА НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОДХОД
Оценяват се кинематографичните възможности, предлагани от темата, проблематиката и сюжета, 
лаконичност на изказа (или оправдано многословие ) (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) а) ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
Оценява се яснотата, изразителност и плътност на артистичната визия (визуално решение, звук, монтаж, 
музика и други кинематографични средства) (от 1 до 12)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
 б) ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ГЛАВНИТЕ ПЕРСОНАЖИ 
Оценява се тълкуването на персонажите от режисьора, достъп и познаване на техния свят, режисьорските 
намерения за претворяването им в оригинални и въздействащи филмови образи (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ (оценка по 
чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
в) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА 
Оценява се мотивацията на режисьора, оригиналност и адекватност на режисьорските намерения/решения, 
заявка за новаторски търсения. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
СПОРЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ (оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
Оценява се мотивация на продуцента да реализира сериала, как е развит проектът (вкл. селекции на 
проекта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и/или написване на сценарий; 
селекции и участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници), 
както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия (вкл. писма за намерения от 
разпространители, телевизии и sales agent; привлечени вече копродуценти), как проектът се съотнася към 
популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство и традиции. (от 
1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); 
8-7 – много добра (параметрите присъстват, но някои не са достатъчно аргументирани); 
6-5 – добра (някои от параметрите отсъстват, недостатъчна аргументация); 
4-3 – средна (продуцентската стратегия не е пълна); 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ ) 
а) Филм, включително сериал от филмографията на продуцента (по негов избор), който се оценява 
съгласно утвърден за годината списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2.4 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум точки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, 
Най-добър филм Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
Мотиви:  
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ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
б) Продажби на последния филм, включително сериал на продуцента в минимум 5 територии извън 
България: (0,6 т.): 

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
От 0 до 4 територии – 0 т.; при 5 и повече територии – 0,6 т.

Мотиви:  

ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
в) постигнат рейтинг на последния сериал на продуцента, излъчван в праймтайм, или брой платени 
гледания в платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог
(максимум точки – 1 т.): 

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
за постигнат рейтинг в праймтайм повече от 2,00 пункта или на 7500 платени 
гледания – 1 т.; при постигнат рейтинг в праймтайм под 2,00 пункта или под 7500 
платени гледания – 0 т.

Мотиви:  

ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕЖИСЬОРА 
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ)
а) Филм, включително сериал от филмографията на режисьора (по негов избор), който се оценява съгласно 
утвърден за годината списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2.4 т.): 

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум точки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номинация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм ЕФА, 
Най-добър филм Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 

Мотиви:  

ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕЖИСЬОРА (съгласно чл. 27, 
ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
б) Продажби на последния филм, включително сериал на режисьора в минимум 5 територии извън 
България: (0,6 т.): 

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
От 0 до 4 територии – 0 т.; при 5 и повече територии – 0,6 т.

Мотиви:  

ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕЖИСЬОРА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
в) постигнат рейтинг на последния сериал на режисьора, излъчван в праймтайм, или брой платени 
гледания в платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог
(максимум точки – 1 т.): 

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
за постигнат рейтинг в праймтайм повече от 2,00 пункта или на 7500 платени 
гледания – 1 т.; при постигнат рейтинг в праймтайм под 2,00 пункта или под 7500 
платени гледания – 0 т.

Мотиви:  

Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни 
мотиви:

 Oбща оценка 
(максимум 100 т.)

Три имена:  

Подпис:  
“
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§ 90. Създава се приложение № 8б към чл. 49, ал. 1, т. 2

„Приложение № 8б 
към чл. 49, ал. 1, т. 2

Част 1 
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН 
АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
Заглавие на проекта:  
Указания за попълване: 
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 

отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до 

задрасканата и се подпишете.
4. Оценъчна скала: отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); много добра 

(параметрите присъстват, но някои не са достатъчно аргументирани); добра (някои от параметрите от-
състват, недостатъчна аргументация); средна (продуцентската стратегия не е пълна); слаба;

Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европейското 
културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и нейното 
развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществени теми 
и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се оригиналността на сюжета, потенциалът за убедителното изграждане на сценария, развитие 
на конфликта и обрати в действието, обоснованост и образност на разказвателния подход, цялостност и 
вътрешна логика на разказа. Връзка на драматургията с анимационния похват и технология на производство. 
(от 1 до 15 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се потенциалът за изграждане на психологическата достоверност на персонажите и техните 
взаимоотношения, плътност и дълбочина на характерите им в бъдещия сценарий, както и тяхната 
функционалност в драматургичната цялост. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДИАЛОГ и/или ЗАДКАДРОВ ГЛАС
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се потенциалът на избрания подход, естественост на езика, лаконичност (или оправдана 
многословност), доколко съответства на избрания сюжет и жанр. (от 1 до 8 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОРИГИНАЛНОСТ НА ХУДОЖЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се оригиналността на изобразителното решение и новаторският подход при избора на анимационна 
технология. Артистичното търсене за цялостното художествено решение, изграждане на оригинална 
филмова среда, избор на анимационна технология. (от 1 до 15 точки) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
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ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
СПОРЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на 
проекта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и/или написване на сценарий; 
селекции и участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа 
от НФЦ за идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална 
стратегия/прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent; привлечени 
вече копродуценти), как проектът се съотнася към популяризирането на българската култура, обществено 
развитие, историческо наследство, традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни 
мотиви:  

Oбща оценка 
(максимум 68 т.)

Три имена:  
Подпис:  

Част 2
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ЕТАП 
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
Заглавие на 
проекта:  

Указания за попълване: 

1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до 
задрасканата и се подпишете.
4. Оценъчна скала: отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); много добра 
(параметрите присъстват, но някои не са достатъчно аргументирани); добра (някои от параметрите от-
състват, недостатъчна аргументация); средна (продуцентската стратегия не е пълна); слаба;

Критерии: Оценка:

ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се общото въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и европей-
ското културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата и 
нейното развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществе-
ни теми и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 
10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;

Мотиви:  

ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се оригиналността на сюжета, потенциалът за убедителното изграждане на сценария, развитие 
на конфликта и обрати в действието, обоснованост и образност на разказвателния подход, цялостност и 
вътрешна логика на разказа. Връзка на драматургията с анимационния похват и технология на производ-
ство.
(от 1 до 20 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
20-17 – отлична; 16-13 – много добра; 12-9 – добра; 8-5 – средна; 4-1 – слаба;

Мотиви:  

ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се потенциалът за изграждане на психологическата достоверност на персонажите и техните вза-
имоотношения, плътност и дълбочина на характерите им в бъдещия сценарий, както и тяхната функцио-
налност в драматургичната цялост. (от 1 до 10 точки)
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ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ДИАЛОГ и/или ЗАДКАДРОВ ГЛАС
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се потенциалът на избрания подход, естественост на езика, лаконичност (или оправдана много-
словност), доколко съответства на избрания сюжет и жанр. (от 1 до 8 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
8-7 – отлична; 6 – много добра; 5-4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОРИГИНАЛНОСТ НА ХУДОЖЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
Оценява се оригиналността на изобразителното решение и новаторският подход при избора на анимаци-
онна технология. Артистичното търсене за цялостното художествено решение, изграждане на оригинална 
филмова среда, избор на анимационна технология. (от 1 до 15 точки) 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА – Оценяват се режисьорските намерения 
спрямо визуалната интерпретация на сценария, оригиналност и адекватност на заложените изразни сред-
ства (визуално решение, звук, монтаж, музика, анимационна техника и други кинематографични сред-
ства).
(от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:

ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
СПОРЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и/или написване на сценарий; селек-
ции и участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от 
НФЦ за идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална 
стратегия/прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent; привлечени 
вече копродуценти), как проектът се съотнася към популяризирането на българската култура, обществе-
но развитие, историческо наследство, традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  

Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни 
мотиви:  

Oбща оценка
(максимум 88 т.)

Три имена:  

Подпис:  

Част 3
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
Заглавие на
проекта:
Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до за-
драсканата и се подпишете.
4. Оценъчна скала: отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); много добра 
(параметрите присъстват, но някои не са достатъчно аргументирани); добра (някои от параметрите от-
състват, недостатъчна аргументация); средна (продуцентската стратегия не е пълна); слаба;
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Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се общото артистично въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското и 
европейското културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на темата 
и нейното развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими обществе-
ни теми и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА
Оценява се оригиналността на сюжета, убедителното изграждане на сценария, развитие на конфликта и 
обрати в действието, обоснованост и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика 
на разказа. Връзка на драматургията с анимационния похват и технология на производство. (от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА СТОРИБОРД
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се екранната интерпретация на сценария, разкадровката, монтажните решения (киноразказ, връз-
ки, ритъм). Режисьорските решения в кинематографичния разказ. Адекватността на сценария спрямо вре-
метраенето на филма, представени в сториборда и/или аниматика. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;

Мотиви:
ОЦЕНКА НА ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) ОБЩО ХУДОЖЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ – Оценява се артистичният избор на режисьора и художник-
постановчика спрямо цялостното изобразителното решение за филма – визуални решения и изграждане 
на оригинална филмова среда, избор на анимационна технология, цялостно представяне на декори и 
типажи, анимирано движение. 
(от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
б) ОСНОВНИ ТИПАЖИ – Оценява се визуалното решение на художник-постановчика, убедителното 
изграждане на основните типажи спрямо сценария и превръщането им в оригинални и въздействащи 
анимационни образи. Оценява се яркото присъствие на персонажите и техните взаимоотношения, 
тяхното артистично решение и анимационна функционалност в драматургичната цялост. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА – Оценяват се режисьорските намерения спрямо визуал-
ната интерпретация на сценария, оригиналност и адекватност на заложените изразни средства (визуално 
решение, звук, монтаж, музика, анимационна техника и други кинематографични средства). (от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:

ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
б) МОТИВАЦИЯ НА РЕЖИСЬОРА – Оценява се мотивацията на режисьора, свързаност и задълбоченост 
в темата, заявка за новаторски и съвременни търсения. (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
5 – отлична; 4 – много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотиви:
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ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)

Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции и 
участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ за 
идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent; има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
8-7 – отлична; 6-5 – много добра; 4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:
Допълнителни 
мотиви:

Oбща оценка
(максимум 88 т.)

Три имена:
Подпис:

Част 4
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ (ДЕБЮТ)
Заглавие на
проекта:
Указания за попълване:
1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до за-
драсканата и се подпишете.
4. Оценъчна скала: отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); много добра 
(параметрите присъстват, но някои не са достатъчно аргументирани); добра (някои от параметрите отсъст-
ват, недостатъчна аргументация); средна (продуцентската стратегия не е пълна); слаба;
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се общото артистично въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското 
и европейското културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на 
темата и нейното развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими 
обществени теми и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. 
(от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА
Оценява се оригиналността на сюжета, убедителното изграждане на сценария, развитие на конфликта и 
обрати в действието, обоснованост и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика 
на разказа. Връзка на драматургията с анимационния похват и технология на производство. (от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА СТОРИБОРД
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се екранната интерпретация на сценария, разкадровката, монтажните решения (киноразказ, връз-
ки, ритъм). Режисьорските решения в кинематографичния разказ. Адекватността на сценария спрямо 
времетраенето на филма, представени в сториборда и/или аниматика. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;



БРОЙ 67  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  75   

Мотиви:
ОЦЕНКА НА ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) ОБЩО ХУДОЖЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ – Оценява се артистичният избор на режисьора и художник-
постановчика спрямо цялостното изобразителното решение за филма – визуални решения и изграждане на 
оригинална филмова среда, избор на анимационна технология, цялостно представяне на декори и типажи, 
анимирано движение. (от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
б) ОСНОВНИ ТИПАЖИ – Оценява се визуалното решение на художник-постановчика, убедителното 
изграждане на основните типажи спрямо сценария и превръщането им в оригинални и въздействащи 
анимационни образи. Оценява се яркото присъствие на персонажите и техните взаимоотношения, тяхното 
артистично решение и анимационна функционалност в драматургичната цялост. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА – Оценяват се режисьорските намерения спрямо визуалната 
интерпретация на сценария, оригиналност и адекватност на заложените изразни средства (визуално решение, 
звук, монтаж, музика, анимационна техника и други кинематографични средства). (от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
б) МОТИВАЦИЯ НА РЕЖИСЬОРА – Оценява се мотивацията на режисьора, свързаност и задълбоченост 
в темата, заявка за новаторски и съвременни търсения. (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
5 – отлична; 4 – много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
СПОРЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на 
проекта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции 
и участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ 
за идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent; има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 8)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
8-7 – отлична; 6-5 – много добра; 4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:

Обобщена оценка и допълнителни мотиви:
Допълнителни мотиви: Oбща оценка

(максимум 88 т.) 

Три имена:
Подпис:

Част 5
ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ

Заглавие на
проекта:
Указания за попълване:
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1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до 
задрасканата и се подпишете.
4. Оценъчна скала: отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); много добра 
(параметрите присъстват, но някои не са достатъчно аргументирани); добра (някои от параметрите 
отсъстват, недостатъчна аргументация); средна (продуцентската стратегия не е пълна); слаба;
Критерии: Оценка:
ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се общото артистично въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското 
и европейското културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на 
темата и нейното развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими 
обществени теми и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. 
(от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА – Оценява се оригиналността на сюжета, убедителното изграждане 
на сценария, развитие на конфликта и обрати в действието, обоснованост и образност на разказвателния 
подход, цялостност и вътрешна логика на разказа. Връзка на драматургията с анимационния похват и 
технология на производство. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;

Мотиви:
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
б) ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ – Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните 
взаимоотношения, плътност и дълбочина на характерите им, както и тяхната функционалност в 
драматургичната цялост. (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
5 – отлична; 4 – много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;

Мотиви:
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
в) ДИАЛОГ и/или ЗАДКАДРОВ ГЛАС – Оценява се естественост на езика, лаконичност (или оправдана 
многословност), доколко съответства на избрания сюжет и жанр. (от 1 до 5)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
5 – отлична; 4 – много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА СТОРИБОРД
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ))
СТОРИБОРД – Оценява се екранната интерпретация на сценария, разкадровката, монтажните решения 
(киноразказ, връзки, ритъм). Режисьорските решения в кинематографичния разказ. Адекватността на сце-
нария спрямо времетраенето на филма, представени в сториборда и/или аниматика. (от 1 до 10)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
ОЦЕНКА НА ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) ХУДОЖЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ – Оценява се артистичният избор на режисьора и художник-постанов-
чика спрямо цялостното изобразителното решение за филма – визуални решения и изграждане на ори-
гинална филмова среда, избор на анимационна технология, цялостно представяне на декори и типажи, 
анимирано движение. (от 1 до 15)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:
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ОЦЕНКА НА ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
б) ОСНОВНИ ТИПАЖИ – Оценява се визуалното решение на художник-постановчика, убедителното из-
граждане на основните типажи спрямо сценария и превръщането им в оригинални и въздействащи ани-
мационни образи. Оценява се яркото присъствие на персонажите и техните взаимоотношения, тяхното 
артистично решение и анимационна функционалност в драматургичната цялост. (от 1 до 10)

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;

Мотиви:

ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА – Оценява се мотивацията на режисьора, 
свързаност и задълбоченост в темата, заявка за новаторски и съвременни търсения. Оценяват се ре-
жисьорските намерения спрямо визуалната интерпретация на сценария, оригиналност и адекватност на 
заложените изразни средства (визуално решение, звук, монтаж, музика, анимационна текника и други 
кинематографични средства). (от 1 до 15)

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;

Мотиви:

ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции и 
участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ за 
идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent; има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 8)

ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
8-7 – отлична; 6-5 – много добра; 4 – добра; 3 – средна; 2-1 – слаба;

Мотиви:

Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни мотиви:  Oбща оценка
(максимум 88 т.)

Три имена:

Подпис:

Част 6

ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА АНИМАЦИОНЕН СЕРИАЛ

Заглавие на 
проекта:

 

Указания за попълване: 

1. Мотивите за оценките не се попълват на ръка.
2. Ако мястото за мотивите не Ви е достатъчно, добавете друг лист с ясна индикация за кой критерий се 
отнася всяка мотивация.
3. Ако искате да коригирате някоя от оценките си, задраскайте грешната, нанесете вярната оценка до за-
драсканата и се подпишете.
4. Оценъчна скала: отлична (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани); много добра 
(параметрите присъстват, но някои не са достатъчно аргументирани); добра (някои от параметрите отсъст-
ват, недостатъчна аргументация); средна (продуцентската стратегия не е пълна); слаба;

Критерии: Оценка:
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ОЦЕНКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРОЕКТА 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се общото артистично въздействие на проекта и неговото значение в контекста на българското 
и европейското културно многообразие; атрактивност на фабулата; оригиналност при представянето на 
темата и нейното развитие; внушава ли хуманни стойности; фокусира ли вниманието ни върху значими 
обществени теми и стойностни междучовешки отношения; разглежда ли философски и етични въпроси. 
(от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОБЩА ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА НА СЕРИАЛА
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се оригиналността на сюжета, убедителното изграждане на темата, развитие на конфликта и об-
рати в действието, обоснованост и образност на разказвателния подход, цялостност и вътрешна логика на 
разказа. Връзка на драматургията, тема и аудитория с анимационния похват и технология на производство. 
Оценява се общата структура, както и отделните синопсиси на епизодите.
(от 1 до 15 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИИ И СТОРИБОРД НА ПЪРВИТЕ ТРИ ЕПИЗОДА
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) ДРАМАТУРГИЧНА СТРУКТУРА НА ПЪРВИТЕ ТРИ ЕПИЗОДА – Оценява се убедителното изгражда-
не на сюжета, развитие на конфликта и обрати в действието, обоснованост и образност на разказвателния 
подход, цялостност и вътрешна логика на разказа на всеки от първите три епизода, както и взаимовръзката 
между тях, завършеност на драматургичната структура на всеки от епизодите, качества за задаване на жан-
ра, завръзката, темата и тона на целия сериал. Разглеждат се и предствените сториборди. (от 1 до 12 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
12-11 – отлична; 10-8 – много добра; 7-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИИ И СТОРИБОРД НА ПЪРВИТЕ ТРИ ЕПИЗОДА
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
б) ОСНОВНИ ПЕРСОНАЖИ – Оценява се психологическата достоверност на персонажите и техните 
взаимоотношения, плътност и дълбочина на характерите им, както и тяхната функционалност в драматур-
гичната цялост на сериала и на отделните епизоди. (от 1 до 5 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
5 – отлична; 4 – много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА СЦЕНАРИИ И СТОРИБОРД НА ПЪРВИТЕ ТРИ ЕПИЗОДА
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
в) ДИАЛОГ и/или ЗАДКАДРОВ ГЛАС – Оценява се естественост на езика, лаконичност (или оправдана 
многословност), доколко съответства на избрания сюжет и жанр. (от 1 до 5 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
5 – отлична; 4 – много добра; 3 – добра; 2 – средна; 1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) ОБЩО ХУДОЖЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ – Оценява се артистичният избор на режисьора и художник-
постановчика спрямо цялостното изобразително решение за филма – визуални решения и изграждане на 
оригинална филмова среда, избор на анимационна технология, цялостно представяне на декори и типажи, 
анимирано движение.
(от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ВИЗУАЛНИ МАТЕРИАЛИ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
б) ОСНОВНИ ТИПАЖИ – Оценява се визуалното решение на художник-постановчика, убедителното из-
граждане на основните типажи спрямо общата идея на сериите и отделните сценарии и превръщането им 
в оригинални и въздействащи анимационни образи. Оценява се яркото присъствие на персонажите и тех-
ните взаимоотношения, тяхното артистично решение и анимационна функционалност в драматургичната 
цялост. (от 1 до 10 точки)
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ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА РЕЖИСЬОРСКАТА ВИЗИЯ СПОРЕД РЕЖИСЬОРСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
а) МОТИВАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА РЕЖИСЬОРА – Оценява се мотивацията на режисьо-
ра, свързаност и задълбоченост в темата, заявка за новаторски и съвременни търсения. Оценяват се 
режисьорските намерения спрямо визуалната интерпретация на сценария, оригиналност и адекватност 
на заложените изразни средства (визуално решение, звук, монтаж, музика, анимационна техника и други 
кинематографични средства). 
(от 1 до 15 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
15-13 – отлична; 12-10 – много добра; 9-6 – добра; 5-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ЗРИТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КУЛТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СПО-
РЕД ПРОДУЦЕНТСКАТА ЕКСПЛИКАЦИЯ 
(оценка по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
Оценява се мотивация на продуцента да реализира филма, как е развит проектът (вкл. селекции на про-
екта/сценария в специализирани програми за развитие на проекти и написване на сценарий; селекции и 
участие на пазари на проекти; награди за сценария; участие в сценарни работилници; подкрепа от НФЦ за 
идея), както и определянето на целевата група зрители, маркетингова стратегия и фестивална стратегия/
прогноза (вкл. писма за намерения от разпространители, телевизии и sales agent; има ли привлечени вече 
копродуценти), популяризирането на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, 
традиции и възможности за туризъм. (от 1 до 10 точки)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
10-9 – отлична; 8-7 – много добра; 6-5 – добра; 4-3 – средна; 2-1 – слаба;
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
а) Филм, включително сериал от филмографията на продуцента (по негов избор), който се оценява съглас-
но утвърден за годината списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2.4 т.)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА:
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точ-
ки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точ-
ки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точ-
ки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум точ-
ки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номи-
нация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм 
ЕФА, Най-добър филм Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
б) Продажби на последния филм, включително сериал на продуцента в минимум 5 територии извън Бъл-
гария: (0,6 т.)
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
От 0 до 4 територии – 0 т.; при 5 и повече територии – 0,6 т.
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПРОДУЦЕНТА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
в) постигнат рейтинг на последния сериал на продуцента, излъчван в праймтайм, или брой платени гле-
дания в платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог 
(максимум точки – 1 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
за постигнат рейтинг в праймтайм повече от 2,00 пункта или на 7500 платени 
гледания – 1 т.; 
при постигнат рейтинг в праймтайм под 2,00 пункта или под 7500 платени гле-
дания – 0 т.
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Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕЖИСЬОРА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ)
а) Филм, включително сериал от филмографията на режисьора (по негов избор), който се оценява съглас-
но утвърден за годината списък с фестивали А и Б клас (максимум точки – 2.4 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
 – За селекция Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три селекции) максимум точ-
ки – 0,15 т. 
 – За награда от Б клас фестивал – по 0,05 т. (до три награди) максимум точ-
ки – 0,15 т.
 – За селекция А клас фестивал – по 0,20 т. (до три селекции) максимум точ-
ки – 0,60 т.
 – За награда от А клас фестивал – по 0,20 т. (до три награди) максимум точ-
ки – 0,60 т. 
 – За номинация Оскар, Златен глобус, ЕФА – 0,25 т. (избира се само една номи-
нация)
 – За награда Оскар, Златна палма, Златна мечка, Златен лъв, Най-добър филм 
ЕФА, Най-добър филм Златен глобус – 1,00 т. (избира се само една награда) 
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕЖИСЬОРА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
б) Продажби на последния филм, включително сериал на режисьора в минимум 5 територии извън Бъл-
гария: (0,6 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
От 0 до 4 територии – 0 т.; при 5 и повече територии – 0,6 т.
Мотиви:  
ОЦЕНКА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА РЕЖИСЬОРА
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
в) постигнат рейтинг на последния сериал на режисьора, излъчван в праймтайм, или брой платени гле-
дания в платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог
(максимум точки – 1 т.): 
ОЦЕНЪЧНА СКАЛА: 
за постигнат рейтинг в праймтайм повече от 2,00 пункта или на 7500 платени 
гледания – 1 т.; при постигнат рейтинг в праймтайм под 2,00 пункта или под 
7500 платени гледания – 0 т.
Мотиви:  
Обобщена оценка и допълнителни мотиви:

Допълнителни 
мотиви:  

Oбща оценка
(максимум 100 т.)

Три имена:  
Подпис:  

“
§ 91. Приложение № 9 към чл. 49, ал. 1, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 9 
към чл. 49, ал. 1, т. 2

Част 1
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА
НА ПРОЕКТ ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ИГРАЛЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за игрално кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
(10)
Оценка на драматургичната структура 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
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Критерии Национална художествена комисия за игрално кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на основните персонажи 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на потенциала на диалога 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(8)
Оценка на оригиналността на сюжета 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)

Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:

Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)

КРАЙНА ОЦЕНКА:
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7

Подписи:
Част 2 
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА 
НА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ЕТАП ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИГРАЛЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за игрално кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10) 
Оценка на драматургичната структура 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
(20)
Оценка на основните персонажи 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на потенциала на диалога 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(8)
Оценка на визуалната концепция на 
режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(30)

 

Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)

 

Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:  
Служебна оценка за продуцента 
(съгласно картата за служебна оценка)
Служебна оценка за режисьора 
(съгласно картата за служебна оценка)
КРАЙНА ОЦЕНКА:  
 член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7  
Подписи:         
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Част 3
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за игрално кино

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)

 

Оценка на сценария, драматургичната 
структура, диалога и персонажите
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(38)

 

Оценка на визуалната концепция на 
режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(30)

 

Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)

 

Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:  
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)  

Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна оценка)  

КРАЙНА ОЦЕНКА:  
 член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7  
Подписи:         
Част 4
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА
НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ – ДЕБЮТ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за игрално кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на сценария, драматургичната 
структура, диалога и персонажите
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(38)
Оценка на визуалната концепция на 
режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(30)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Обща оценка:
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
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Част 5
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА
ПРОЕКТ ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН ИГРАЛЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за игрално кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)

 

Оценка на сценария, драматургичната 
структура, диалога и персонажите
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(38)

 

Оценка на визуалната концепция на 
режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(30)

 

Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)

 

Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:  
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна 
оценка)

 

Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна 
оценка)

 

КРАЙНА ОЦЕНКА:  
 член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7  
Подписи:         
Част 6 
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА ИГРАЛЕН СЕРИАЛ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за игрално кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)

 

Оценка на драматургичната структура 
на сериала
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(42)

 

Оценка на режисьорската визия 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(30)

 

Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)

 

Оценка на опита и професионалните 
постижения на продуцента 
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
(съгласно картата за служебна оценка) 
(4)

 

Оценка на опита и професионалните 
постижения на режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
(4)
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Критерии Национална художествена комисия за игрално кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:  
КРАЙНА ОЦЕНКА:
 член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7  
Подписи:         

“
§ 92. Създава се приложение № 9а към чл. 49, ал. 1, т. 2: 

„Приложение № 9а 
към чл. 49, ал. 1, т. 2

Част 1
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за документално кино

член 1  член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 
Оценка на художествения и творчес- 
ки потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на сценария, драматургична-
та структура, избора на персонажи, 
оригиналност и качества на творчес- 
кия подход 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(33)
Оригиналност на сюжета
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:  
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)  

   
КРАЙНА ОЦЕНКА:  
 член 1  член 2  член 3 член 4 член 5 член 6 член 7  
Подписи:         
Част 2
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ЕТАП ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за документално кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на художествения и творчес- 
ки потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на сценария, драматургична-
та структура, избора на персонажи, 
оригиналност и качества на творчес- 
кия подход 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(33)
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Критерии Национална художествена комисия за документално кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на визуалната концепция на 
режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(30)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:  
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)  

Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна оценка)  

КРАЙНА ОЦЕНКА:  
 член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7  
Подписи:         
Част 3
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за документално кино

член 1  член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 
Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на сценария, драматургичната 
структура, избора на персонажи, 
оригиналност и качества на творческия 
подход 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(33)
Оценка на визуалната концепция на 
режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(30)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:  
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)  

Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна оценка)  

КРАЙНА ОЦЕНКА:  
 член 1  член 2  член 3 член 4 член 5 член 6 член 7  
Подписи:         
Част 4
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за документално кино

член 1  член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
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Критерии Национална художествена комисия за документално кино

член 1  член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на сценария, драматургичната 
структура, избора на персонажи, ори-
гиналност и качества на творческия 
подход 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(33)
Оценка на визуалната концепция на 
режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(30)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Обща оценка:

КРАЙНА ОЦЕНКА:  
 член 1  член 2  член 3 член 4 член 5 член 6 член 7  

Подписи:         

Част 5
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН СЕРИАЛ 
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за документално кино

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  
Оценка на художествения и творчес- 
ки потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) (20)

 

Оценка на драматургичната структу-
ра на сериала
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) (42)

 

Оценка на режисьорската визия 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) (30)

 

Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) (10)

 

Оценка на опита и професионалните 
постижения на продуцента 
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
(съгласно картата за служебна оценка) 
(4)

 

Оценка на опита и професионалните 
постижения на режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) (4)

 

Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:  
КРАЙНА ОЦЕНКА:
 член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7  
Подписи:         
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
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Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 

Оценка на драматургичната структура 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
(15)
Оценка на основните персонажи 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на потенциала на диалог и/
или задкадров глас 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(8)
Оценка на оригиналността на худо-
жествено решение
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ЕТАП ЗА СЪЗДАВАНЕ НA АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на драматургичната струк-
тура 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на основните персонажи 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на потенциала на диалог и/
или задкадров глас 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(8)
Оценка на оригиналността на худо-
жествено решение
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на режисьорска визия – мо-
тивация и творчески подход на ре-
жисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Обща оценка:
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СРЕДНА ОЦЕНКА:
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)
Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна оценка)
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии
Национална художествена комисия за анимационно кино

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 
Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на сценария – драматургична-
та структура
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на сториборд 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на визуални материали – общо 
художествено решение и основни ти-
пажи 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(25)
Оценка на режисьорска визия – твор-
чески подход и мотивация на режи-
сьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(8)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)
Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна оценка)
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ДЕБЮТ НА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на сценария – драматургична-
та структура
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
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Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на сториборд 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на визуални материали – общо 
художествено решение и основни ти-
пажи
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(25)
Оценка на режисьорска визия – твор-
чески подход и мотивация на режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(8)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творче-
ски потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на сценария – драматургич-
ната структура, основни персонажи, 
диалог и/или задкадров глас
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на сториборд 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на визуални материа-
ли – общо художествено решение и 
основни типажи
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(25)
Оценка на режисьорска визия – мо-
тивация и творчески подход на режи-
сьора (чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(8)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)
Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна оценка)

КРАЙНА ОЦЕНКА:
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7

Подписи:
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ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН АНИМАЦИОНЕН СЕРИАЛ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчес- 
ки потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на общата драматургична 
структура на сериала
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на сценарий и сториборд на 
първите три епизода – драматургич-
на структура, основни персонажи, 
диалог и/или задкадров глас
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(22)
Оценка на визуални материа-
ли – общо художествено решение и 
основни типажи
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на режисьорска визия – мо-
тивация и творчески подход на ре-
жисьора (чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на зрителския потенциал и 
възможността за културно въздейст-
вие според продуцентската експлика-
ция (чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на опита и професионалните 
постижения на продуцента
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
(4)
Оценка на опита и професионалните 
постижения на режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
(4)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:

“
§ 93. Създава се приложение № 9б към чл. 49, ал. 1, т. 2 

„Приложение № 9б 
към чл. 49, ал. 1, т. 2

ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)



БРОЙ 67  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  91   

ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН АНИМАЦИОНЕН СЕРИАЛ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчес- 
ки потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на общата драматургична 
структура на сериала
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на сценарий и сториборд на 
първите три епизода – драматургич-
на структура, основни персонажи, 
диалог и/или задкадров глас
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(22)
Оценка на визуални материа-
ли – общо художествено решение и 
основни типажи
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на режисьорска визия – мо-
тивация и творчески подход на ре-
жисьора (чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на зрителския потенциал и 
възможността за културно въздейст-
вие според продуцентската експлика-
ция (чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на опита и професионалните 
постижения на продуцента
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
(4)
Оценка на опита и професионалните 
постижения на режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
(4)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:

“
§ 93. Създава се приложение № 9б към чл. 49, ал. 1, т. 2 

„Приложение № 9б 
към чл. 49, ал. 1, т. 2

ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ НА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на драматургичната структура 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ)
(15)
Оценка на основните персонажи 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на потенциала на диалог и/
или задкадров глас 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(8)
Оценка на оригиналността на худо-
жествено решение
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕН ЕТАП ЗА СЪЗДАВАНЕ НA АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на драматургичната структура 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на основните персонажи 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на потенциала на диалог и/
или задкадров глас 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(8)
Оценка на оригиналността на худо-
жествено решение
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на режисьорска визия – моти-
вация и творчески подход на режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
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Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)
Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна оценка)
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии
Национална художествена комисия за анимационно кино

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо 
Оценка на художествения и творчес- 
ки потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на сценария – драматургич-
ната структура
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на сториборд 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на визуални материа-
ли – общо художествено решение и 
основни типажи 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(25)
Оценка на режисьорска визия – твор-
чески подход и мотивация на режи-
сьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(8)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)
Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна оценка)
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ДЕБЮТ НА АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
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Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на сценария – драматургич-
ната структура
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на сториборд 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на визуални материа-
ли – общо художествено решение и 
основни типажи
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(25)
Оценка на режисьорска визия – твор-
чески подход и мотивация на режи-
сьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(8)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА ПЪЛНОМЕТРАЖЕН АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на сценария – драматургич-
ната структура, основни персонажи, 
диалог и/или задкадров глас
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)
Оценка на сториборд 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)
Оценка на визуални материали – общо 
художествено решение и основни ти-
пажи
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(25)
Оценка на режисьорска визия – моти-
вация и творчески подход на режисьо-
ра (чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)
Оценка на търговски потенциал и 
продуцентска стратегия 
(чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(8)
Обща оценка:
СРЕДНА ОЦЕНКА:
Служебна оценка за продуцента: 
(съгласно картата за служебна оценка)
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Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино
член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Служебна оценка за режисьора: 
(съгласно картата за служебна оценка)
КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7
Подписи:
ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ 
ЗА АНИМАЦИОНЕН СЕРИАЛ
(заглавие)

Критерии Национална художествена комисия за анимационно кино

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7 Общо  

Оценка на художествения и творчески 
потенциал на проекта 
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(10)

Оценка на общата драматургична 
структура на сериала
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)

Оценка на сценарий и сториборд на 
първите три епизода – драматургична 
структура, основни персонажи, диалог 
и/или задкадров глас
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(22)

Оценка на визуални материали – общо 
художествено решение и основни ти-
пажи
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(20)

Оценка на режисьорска визия – моти-
вация и творчески подход на режисьо-
ра (чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗФИ) 
(15)

Оценка на зрителския потенциал и 
възможността за културно въздейст-
вие според продуцентската експлика-
ция (чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗФИ) 
(10)

Оценка на опита и професионалните 
постижения на продуцента
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
(4)

Оценка на опита и професионалните 
постижения на режисьора 
(чл. 27, ал. 1, т. 6 от ЗФИ) 
(4)

Обща оценка:

СРЕДНА ОЦЕНКА:

КРАЙНА ОЦЕНКА:

член 1 член 2 член 3 член 4 член 5 член 6 член 7

Подписи:
“
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ОЦЕНЪЧНА КАРТА НА ПРОЕКТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФИЛМ 
Заглавие на проекта: 
  

ОЦЕНКА НА АРТИСТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ФИЛМА 
(съгл. чл. 27, ал. 4, т. 1 от ЗФИ) 

Крите-
рий:      Диапазон: 

Оцен-
ка: 

Естетическо и емоционално въздействие, драматургична сила на 
историята 

макс. 5 точки  

Игра на актьорите макс. 5 точки  
Оценяват се екранно присъствие, органичност на играта и речта съобразно жанра и контекста; 
при анимацията - убедителност на изградените персонажи и гласова игра (ако е налична); при 
документални филми - екранно присъствие на участниците. 
Режисура, сценография и работа с камерата макс. 5 точки  
Техническо изпълнение в контекста на историята - качество на 
заснемането, звук, музика, монтаж, технически иновации и др. 

макс. 2 точки  

            Сбор за 
категорията

:

 

Мотиви:              
  
  
 

ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МАРКЕТИНГ 
(съгл. чл. 27, ал. 4, т. 2 от ЗФИ) 

Оценяват се пълнотата и обхватът на плана за разпространение и достигане до публиката (брой 
киносалони, очаквани резултати, алтернативни форми), реалистичност и адекватност на маркетинг 
план, партньорства в осъществяване на плана и пълнотата и обхватът на плана за промоция и ПР 
(включително планът за премиери, дигитални стратегии, работа с публики и др.), както и качество 
на рекламните инструменти - визуален подход, трейлъри и др. 
Крите-
рий:      Диапазон: 

Оцен-
ка: 

План за разпространение макс. 5 точки  
Оценъчна скала: 0 – слаб или неосъществим; 1 – минимален и непълен, 2 – задоволителен, 3 – 
добър, 4 – много добър (параметрите присъстват, но някои не са достатъчно аргументирани), 5 
– отличен (всички параметри присъстват и са убедително аргументирани). 
План за маркетинг и промоция макс. 10 

точки  

Оценъчна скала: 0 – слаб или неосъществим/нереалистичен (вкл. бюджет със заложени 
нереалистични/неаргументирани суми, или неотговарящи на пазарните условия); 1 – минимален и 
непълен (застъпени са само минимални параметри), 2 – задоволителен (базов план със застъпени 
основни параметри), 5 – добър (добре разработен план, но липсват иновативни решения), 7 – 
много добър (много добре разработен план с присъстващи иновативни решения), 10 – отличен 
(отлично разработен план с иновативни решения и активно използване на съвременните 
технологии, с представени доказателства за привлечени медийни и/или търговски партньори в 
разпространението). 
Качество на рекламните инструменти - визия, трейлър, промо 
материали и др. макс. 5 точки  

Оценъчна скала: 0 – няма разработени рекламни материали; 1 – минимум необходими материали, 
но не изработени атрактивно за привличане на целевата аудитория; 3 – материалите са със 
застъпени основни параметри за адекватна кампания; 5 – материалите са атрактивни и добре 
изработени, съобразени с целевата аудитория. 
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            Сбор за 
категорията

:

 

Мотиви:              
  

ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА ФИЛМА, ЗА ЧИЕТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЕ 
КАНДИДАТСТВА 

(съгл. чл. 27, ал. 4, т. 5 от ЗФИ) 
Крите-
рий:      Диапазон: 

Оцен-
ка: 

Фестивален потенциал на филма: макс. 2 точки  
Оценъчна скала: 0 - много слаб фестивален потенциал; 1 - среден фестивален потенциал; 2 - 
добър фестивален потенциал 
Фестивални награди, спечелени от филма макс. 2 точки  
Оценъчна скала: 0 - няма фестивални награди; 1 - селекция във фестивал от каталога на FIAPF; 
2 - награда на фестивал от каталога на FIAPF. 
Зрителски потенциал на филма: макс. 2 точки  
Оценъчна скала: 0 - много слаб зрителски потенциал; 1 - среден зрителски потенциал; 2 - добър 
зрителски потенциал 
            Сбор за 

категорията
:

 

Мотиви:              
  

ОЦЕНКА ЗА ЗАСТЪПЕНОСТ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ 
(съгл. чл. 27, ал. 4, т. 5 от ЗФИ) 

Крите-
рий:      Диапазон: 

Оцен-
ка: 

Филмът представлява българските/европейските/световните традиции, 
ценности и обичаи в тяхното културно многообразие и традиции (да - 1 
точка; не - 0 точки) 

макс. 1 точка  

Главната тема на филма е от ключово значение за българското или 
европейското общество от културна, социална или политическа гледна 
точка или е от важно значение за развитие на филмовата култура на 
българската публика (да - 1 точка; не - 0 точки) 

макс. 1 точка  

Филмът се базира на история или събитие, които са част от българската 
или европейската култура, митология или религия, за творец или 
художествено течение или е базиран на научни теми или природни 
феномени (да - 1 точка; не - 0 точки) 

макс. 1 точка  

Главните образи представляват българската или европейската култура, 
или са основни персонажи, свързани с историята и обществото в ЕС (да - 
1 точка; не - 0 точки) 

макс. 1 точка  

Действието на филма се развива в България или в Европа (да - 1 точка; не 
- 0 точки) макс. 1 точка  

Филмът е насочен към детска аудитория (да - 1 точка; не - 0 точки) макс. 1 точка  
Филмът е български или копродукция с България (да - 2 точки; не - 0 
точки) макс. 2 точки  

Филмът е дебют на режисьора (да - 1 точка; не - 0 точки) макс. 1 точка  
            Сбор за  
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категорията
:

Мотиви:              
  

Обобщена оценка и допълнителни мотиви: 

  

                

     ОБЩА ОЦЕНКА ЗА КУЛТУРЕН ПРОДУКТ:  

Три имена: 
Дата:  Подпис:   

АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА 
(съгласно чл. 27, ал. 4, т. 3 и 4 от ЗФИ) 

ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ПОСТИЖЕНИЯ НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛЯ 

Крите-
рий:      Диапазон: 

Оцен-
ка: 

Брой разпространените на кино български и европейски филми от 
разпространителя през последните 5 години.  макс. 5 точки  

Оценъчна скала:  
няма разпространен филм – 0 точки; 1 филм – 1 точка; 2 до 3 филма – 2 точки; 4-7 филма – 3 
точки; 8-11 филма – 4 точки; 12 и повече филми – 5 точки. 
Общ брой реализирани от разпространителя зрители от български и 
европейски филми през последните 5 години (съгл. приложена справка 
от система СТАСИ) 

макс. 5 точки  

Оценъчна скала съгласно реализирания брой зрители:  
под 7500 зр - 0 т.  / 7500-14999 - 1 т . /  15000-24999 - 2 т. / 25000-34999 - 3 т.  /  35000-49999 - 4 т. / 
над 50000 - 5 т. 
            Сбор за 

категорията
:

 

        
ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА ПРОДУЦЕНТА 

(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ ) 
Крите-
рий:      Диапазон: 

Оцен-
ка: 

Зрителски успех на най-добрия проект през последните 10 години. макс. 2 точки  
Оценъчна скала съгласно реализирания брой зрители:  
под 7500 зр - 0 т.  /. 7500-9999 зр - 0,25 т. / 10000-14999 - 0,5 т . /  15000-19999 - 0,75 т.  /   20000-
24999 - 1 т. 
25000-29999 - 1,25 т.  /  30000-34999 - 1,5 т.  /   35000-49999 - 1,75 т.   /   над 50000 - 2 т. 

Най-добър фестивален успех на последния проект на продуцента макс. 2 
точки*  

Най-добър фестивален успех на най-успешния проект на продуцента макс. 2 
точки*   
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* Максималният сбор от двете горни секции не може да надхвърля 2 точки, като точките над 2 
не се калкулират в общия сбор. В случаите на втори филм, дебютът се точкува и в двете секции.
За номинация или награда на Европейски филмови награди и/или Американската филмова 
академия „Оскар“ – 2 т 
За награда на фестивал клас „А“ – 1,5 т 
За селекция фестивали клас „А“ – 1 т 
За награда на фестивал клас „Б“ – 0,5 т 
За селекция на фестивал клас „Б“ – 0,25 т 
За награда на национален фестивал / българско предложение за Оскар/ЕФН – 0,25 т 
            Сбор за 

категорията
:

 

        
 

ОЦЕНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ НА РЕЖИСЬОРА 
(съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 от ЗФИ ) 

Крите-
рий:      Диапазон: 

Оцен-
ка: 

Зрителски успех на най-добрия проект през последните 10 години. макс. 2 точки  
Оценъчна скала съгласно реализирания брой зрители:  
под 7500 зр - 0 т.  /. 7500-9999 зр - 0,25 т. / 10000-14999 - 0,5 т . /  15000-19999 - 0,75 т.  /   20000-
24999 - 1 т. 
25000-29999 - 1,25 т.  /  30000-34999 - 1,5 т.  /   35000-49999 - 1,75 т.   /   над 50000 - 2 т. 

Най-добър фестивален успех на последния проект на продуцента макс. 2 
точки*  

Най-добър фестивален успех на най-успешния проект на продуцента макс. 2 
точки*   

* Максималният сбор от двете горни секции не може да надхвърля 2 точки, като точките над 2 
не се калкулират в общия сбор. В случаите на втори филм, дебютът се точкува и в двете секции.
За номинация или награда на Европейски филмови награди и/или Американската филмова 
академия „Оскар“ – 2 т 
За награда на фестивал клас „А“ – 1,5 т 
За селекция фестивали клас „А“ – 1 т 
За награда на фестивал клас „Б“ – 0,5 т 
За селекция на фестивал клас „Б“ – 0,25 т 
За награда на национален фестивал / българско предложение за Оскар/ЕФН – 0,25 т 
            Сбор за 

категорията
:

 

                

ОБЩА АДМИНИСТРАТИВНА  ОЦЕНКА:  

Праг за 
допустимост  

(общ брой 
точки): 

35 КРАЙНА ОЦЕНКА:  

С оценка от ___ бр. точки проектът ПОКРИВА/НЕ ПОКРИВА художествените критерии,  
за да бъде разгледан от Финансова комисия на НФЦ. 

“ 
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§ 95. Досегашното приложение № 11 към чл. 53, ал. 1, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 11 
към чл. 53, ал. 1, т. 2
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§ 95. Досегашното приложение № 11 към чл. 53, ал. 1, т. 2 
се изменя така: 

 
„Приложение № 11 към чл. 53, ал. 1, т. 2 

 
 

Име на проект:   Номер:   

         

Оценки на комисията: 

Национална художествена комисия за 
разпространение  средна стойност 

Член 
1 

Член 
 2 

Член 
3 

Член 
 4 

Член 
5 

 

Оценка на артистичната стойност на 
филма       

Оценка на плана за разпространение и 
маркетинг       

Оценка на потенциала на филма       

Оценка за застъпеност на национални и 
европейски ценности       

Общи оценки на комисията:       

  Подписи:           

  

    Член 
1 Член 2 Член 3 Член 4 Член 5 

Административни оценки:        

Оценка за професионален опит и постижения на разпространителя  

Оценка за професионално признание на продуцента  

Оценка за професионално признание на режисьора  

Обща административна оценка:  

  

   Праг за допустимост (общ брой точки): 35   Крайна оценка:  

С оценка от ____ бр. точки проектът ПОКРИВА/НЕ ПОКРИВА художествените критерии, за да бъде 
разгледан от Финансова комисия на НФЦ. 

 
 

§ 96. Приложение № 12 към чл. 54, ал. 1, т. 1 се отменя. 
§ 97. Създава се приложение № 12а към чл. 53б, ал. 1, т. 2 
 

„Приложение № 12а към чл. 53б, ал. 1, т. 2 
 

№ 
 КАРТА ЗА ОЦЕНКА ЗА ФЕСТИВАЛ  

“
§ 96. Приложение № 12 към чл. 54, ал. 1, т. 1 се отменя.
§ 97. Създава се приложение № 12а към чл. 53б, ал. 1, т. 2:

„Приложение № 12а 
към чл. 53б, ал. 1, т. 2
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№ 
 КАРТА ЗА ОЦЕНКА ЗА ФЕСТИВАЛ  

 
КРИТЕРИИ   ОБОСНОВКА точки 

1. 
 

  
1.1. Художествена стойност на 

фестивала    
 1.1.1.      културно многообразие 

и/или преобладаващо национално 
присъствие и тяхната художествена 
стойност 

Дали в предварителната селекция на фестивала попадат филми 
на утвърдени режисьори, наградени филми, личности с принос 
към култура, история. Включено ли е географско разнообразие 
в програмата на фестивала или пък има преобладаващо 
българско участие, наличието на едно от двете се разглежда 
като положително. Художествена стойност на филмите, 
събитията и всичко от програмата, което е ясно/очаквано към 
момента на кандидатстване.  

3 
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 1.1.2.      европейско и национално 
измерение   

               - до 30% европейски филми 
от общата селекция (в т.ч. български) 

 1 

               - над 40% европейски филми 
от общата селекция 

 2 

               - над 55% европейски филми 
от общата селекция 

 3 

 1.1.3.      жанрово и форматно 
многообразие 

Дали в предварителната селекция на фестивала се очакват 
филми от различни жанрове (драми, комедии, исторически, 
документални, музикални, спортни и т.н). Присъстват ли 
късометражно кино, VR, анимации, филми снимани с телефон, 
на лента и т.н., за различни възрастови групи. 

2 

 1.1.4. Оригиналност на съдържанието Дали фестивалът е световен, арт, документален, подход към 
поднасяне на съдържанието, оригинални и различни идеи 
заложени в концепцията, новости в темите, стратегията, визията 
на фестивала. Съпътстващи събития извън образователните 
модули. 

3 

 1.1.5.      представяне на новите 
тенденции в развитието на 
аудиовизуалната индустрия  

Доколко фестивалът дава заявка за създаване или представяне 
на нов, уникален, нетрадиционен или експериментален 
културен продукт. Показ на филмите – онлайн платформи, 
прожекции на открито, представяне на новаторски филми, 
филми на млади автори – първи, втори филм, откриване на 
таланти, партньорства, които надграждат и разширяват 
концепцията на фестивала, присъствие на български творци. 

3 

 1.1.6. Фестивалът предлага 
премиерни филми за страната  

Не по-малко от 60% от филмите заложени в предварителната 
програма са премиерни за територията на България 

2 

1.2. Oбща програмация и структура – 
събития, дейности, модули:    

 1.2.1.     последователни успешно 
реализирани издания:   

      - до 3 издания вкл. 
 

1 

     -  между 4 и 9 издания  2 

     -  над 10 издания вкл.  3 

 1.2.2.    конкурсен характер и 
международно жури   

        - селекция без конкурс 
 1 

        - конкурсен характер с 
международно жури 

най-малко 50% чуждестранни членовете на журито 2 

        - фестивал с повече от 1 конкурс връчва няколко награди с награден фонд 3 

 1.2.3.     ангажирано професионално 
присъствие на български и 
чуждестранни творци  

Личности от света на киното, които посещават България и 
взимат участие в професионални срещи, ателиета, дискусии, 
кръгли маси, творци, които  представят филмите си, Q&A… 

3 

 1.2.4.     допълващи професионалното 
образование модули, насочени към 
филмова грамотност 

Присъстват ли съпътстващи професионални събития, срещи,  
работилници, уъркшопи, лекции, отворени дискусии, 
образователни панели и т.н. 

3 

 1.2.5.     представяне на творби на 
нови артисти (дебюти) млади автори 

български и чужди, срещи с творци под 40 години 2 

 1.2.6.    европейски и международни 
партньорства и партньорски мрежи  

фестивалът  е част от международни мрежи, осъществява обмен 
на филми, гости, идеи на международно ниво; всеки аспект, 
които способстства за преминаване от национален на 
интернационален диалог 

3 

2. ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОСТИГАНЕ 
ДО ПУБЛИКИТЕ   

2.1.  Обосновка на публиката и таргета   

 2.1.1 форматът на фестивала е 
отворен за широката публика 

Доколко фестивалът ще привлече максимално широка публика, 
граждани и гости на града. Таргет включващ деца, ученици, 
пенсионери 

3 

 2.1.2. Привличане на социално 
изключени групи  

Доколко фестивалът адресира нуждите на специфични целеви 
групи и е в състояние да отговори адекватно на техните 
очаквания и проблеми; отпаднали публики; хора в 
неравностойно положение; увеличаване и ангажиране на 
маргинализирана публика. 

3 
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 2.1.3. съдържанието на фестивала е 
адаптирано за чуждоезикови публики 

Филмите достъпни ли са за чуждоезична публика 1 

 2.1.4. акредитации на 
професионалисти с роля за 
развитието на филмовата индустрия и 
медиите 

Фестивалът има система за акредитиране с ясни критерии и 
функционалност и насърчава присъствието на професионалисти 
и медии 

2 

 2.1.5. ясно дефинирани нужди на 
публиките и средства за достигане до 
тях 

Ясно ли са дефинирани целевите групи, към които е насочен 
фестивалът, реалистични и измерими средства за достигане до 
таргета на фестивала 

3 

2.2. Комуникационна и ПР стратегия    

 2.2.1 Дейности и механизми за 
достигане до  целевите групи и 
релевантност на каналите за 
комуникация за достигане на същите 

Доколко фестивалът съдържа реално измерими индикатори за 
постигане на максимално широк обществен ефект от 
реализацията на проекта. До каква степен фестивалът ще окаже 
трайно въздействие върху целевите групи? За реклама е 
заложен реалистичен  и непренебрежим бюджет 3 

 2.2.2.  Използване на нови модели и 
технологии в комуникационната 
стратегия 

нови медийни канали, социални мрежи, използване на нови 
технологии 3 

 2.2.3. Медийни партньорства и 
релевантност на партньорствата 
спрямо заложените целеви групи 

избор на медийните партньорства и писма удостоверяващи тези 
партньорства 3 

  2.2.4 Иновативни подходи новаторски, оригинален и ефективен рекламен и пиар подход 2 

3. ЗНАЧЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛА ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА ПУБЛИКИТЕ И 
ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ В 
БЪЛГАРИЯ   

 3.1 Фестивалът е от национално 
значение 

Фестивалът се провежда в повече от 3 града в България.  3 

 3.2 Фестивалът създава условия и 
развива културен и/или фестивален 
туризъм 

До колко фестивалът предлага нови, иновативни форми и 
подходи към теми и проблеми на местно ниво в областта на 
културата. До колко фестивалът има потенциал да привлече 
нови публики в регионите, в които се провежда. 

3 

  3.3 Фестивалът има принос в 
популяризирането на българското 
кино 

Набелязани ли са достатъчно мерки и дейности за публичност 
на фестивала в регионален и международен мащаб, отнасящите 
се до българското кино в програмата  

2 

  3.4 Устойчивост - начини за 
осигуряване на приемственост на 
фестивала и стратегия за бъдещо 
развитие 

До каква степен фестивалът предлага възможности за 
мултиплициране на постигнатия ефект (повторение, 
продължение, по-нататъшно развитие). Проектът съдържа ли 
ясни индикатори, установяващи резултатите от реализацията 
му, надграждане спрямо минали издания и стратегия за 
надграждане в бъдеще. Устойчива визия за развитие. 

5 

 
   

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛА   

 4.1.1. Кандидатът има опит в 
управлението на проекти и капацитет 
за управление на проекта 

Притежава ли кандидатстващата организация необходимия 
технически и творчески капацитет за осигуряване изпълнението 
на проекта? 

4 

 

4.1.2. Квалификация на екипа Доколко сформираният творчески/изпълнителски екип 
притежава необходимия потенциал, капацитет и опит да покрие 
пълноценно предвидените във фестивала дейности 

4 

 
 

 
 

5. БЮДЖЕТ Ясно, подробно  и реалистично разработен бюджет. Исканата 
сума не надхвърля допустимата максимална сума по ЗФИ. Има 
ли кандидатстващата организация стабилни и достатъчни 
източници на финансиране, позволяващи да се изпълни 
проекта? Осигурени ли са минимум 30% от заложения бюджет? 
Съответстват ли планираните разходи на целите и дейностите 
по осъществяването на фестивала? 

5 

  
 

 

  общ брой точки 83 

  необходим минимум точки                                         60 

      “ 
 “
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§ 98. Създава се приложение № 12б към чл. 53б, ал. 1, т. 2:

„Приложение № 12б 
към чл. 53б, ал. 1, т. 2

№ Карта за оценка на събитие
КРИТЕРИИ  ОБОСНОВКА точки

1. КУЛТУРНА СТОЙНОСТ, ОРИГИНАЛ-
НОСТ И КАЧЕСТВО НА СЪДЪРЖА-
НИЕТО

1.1. Художествена стойност на събитието 
1.1.1. Програма, съдържание и график на 
проявите в събитието 

Адекватна програма и съдържание с реализуем 
график. Адекватно подбрани места за протичане 
на събитието.

3

1.1.2. Художествена стойност на събитието Художествена стойност на заложените дейности, 
обосновка и културна стойност. Включено ли е гео-
графско разнообразие или преобладаващо българско 
участие. Допустими са и двете, или едно от двете. 

3

1.1.3 Участници в събитието, развитие 
на европейското и международното 
сътрудничество в областта на кинема-
тографията, създаването на условия за 
копродукции;

професионалисти от киноиндустрията: Дали в про-
грамата на събитието попадат утвърдени режисьори, 
продуценти, актьори, оператори, кинокритици, 
личности с принос към културата, историята, 
професори, преподаватели и др. По какъв начи 
се насърчава обмен и потенциал за развитие на 
копродукции

3

1.1.5. Оригиналност на съдържанието Събитието има оригинален подход към поднасяне 
на съдържанието, любопитни идеи заложени в 
концепцията, ясна стратегия и визия.

3

1.1.6. представяне на новите тенденции в 
развитието на аудиовизуалната индустрия 

Събитието дава заявка за създаване или предста-
вяне на нов, уникален, нетрадиционен или експе-
риментален културен продукт, открива таланти, 
създава партньорства, набляга на присъствие на 
български творци.

3

1.2. Oбща програмация и структура – съби-
тия, дейности, модули: 
1.2.1. последователни успешно реализи-
рани издания

събитието има успешно реализирани, последо-
вателни издания с необходимия отзвук или сега 
стартира? Има ли стратегия за бъдещи издания и 
приемственост, визия за развитие. Надграждане на 
творческия замисъл спрямо предходни събития. 

3

1.2.3. ангажирано професионално при-
съствие на български и чуждестранни 
творци и експерти. Професионална и 
критическа рефлексия на събитието 

Личности от света на киното, които посещават 
България и взимат участие в професионални срещи, 
ателиета, дискусии, кръгли маси, питчинг сесии, 
пазари и създаване на условия за развитие на съ-
трудничество и копродукции между български и 
европейски творци

3

1.2.4. модули за професионалното образо-
вание насочени към филмова грамотност, 
повишаването на професионалната ква-
лификация на експерти и творци, заети 
във филмовата индустрия

Професионални събития, срещи, работилници, 
уъркшопи, лекции, отворени дискусии, образова-
телни панели и т.н. Проява с образователен или 
обучителен елемент. Създаването на професионални 
образователни практики, повишаването на профе-
сионалната квалификация на експерти и творци, 
заети във филмовата индустрия, представянето на 
българските таланти на международната сцена;

3

1.2.5. представяне на творби на нови 
артисти (дебюти) млади автори

български и чужди произведения на млади таланти, 
срещи с творци под 40 години. Изява на български 
неутвърдени творци и/или дебюти

3

2. ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОСТИГАНЕ ДО 
ПУБЛИКИТЕ

2.1.  Обосновка на публиката и таргета
2.1.1 форматът на събитието е отворен 
за широката публика или събитието е 
насочено към професионалната сфера

Доколко събитието ще привлече максимално ши-
рока публика, граждани и гости на града извън 
целевите групи. Таргет включващ деца, ученици, 
пенсионери ИЛИ адресира се към професионалисти, 
допустими са една от двете категории

3



БРОЙ 67  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  103   

№ Карта за оценка на събитие
2.1.2. Привличане на социално изклю-
чени групи 

 събитието е достъпно за специфични целеви групи 
и хора в неравностойно положение; увеличаване 
и ангажиране на маргинализирана публика, спе-
цифични групи

3

2.1.3. съдържанието на събитието е адап-
тирано за чуждоезикови публики

има осигурен превод и насърчава присъствието и 
участието на чуждестранни гости

3

2.1.5. ясно дефинирани нужди на публи-
ките и средства за достигане до тях

Ясно ли са дефинирани целевите групи, към които 
е насочено събитието, реалистични и измерими 
средства за достигане до таргета

3

2.2. Комуникационна и ПР стратегия 
2.2.1 Дейности и механизми за достигане 
до целевите групи и релевантност на 
каналите за комуникация за достигане 
на същите

Доколко събитието съдържа реално измерими 
индикатори за постигане на максимално широк 
обществен ефект от реализацията на проекта. До 
каква степен събитието ще окаже трайно въздейст-
вие върху целевите групи? За реклама е заложен 
реалистичен и непренебрежим бюджет

3

2.2.2. Използване на нови модели и тех-
нологии в комуникационната стратегия

нови медийни канали, социални мрежи, нови 
технологии

3

2.2.3. Медийни партньорства и релевант-
ност на партньорствата спрямо заложе-
ните целеви групи

избор на медийните партньорства и писма удос-
товеряващи тези партньорства

3

 2.2.4 Иновативни подходи новаторски, оригинален и ефективен рекламен и 
пиар подход

3

3. Приносен характер на събитието 
3.2 Събитието създава условия и развива 
културен туризъм

До колко събитието предлага нови, иновативни 
форми и подходи към теми и проблеми на местно 
ниво в областта на културата. До колко събитието 
има потенциал да привлече нови публики в реги-
оните, в които се провежда.

3

 3.3 Събитието има принос в популяри-
зирането на българското кино

Набелязани ли са достатъчно мерки и дейности за 
публичност на събитието в регионален и междуна-
роден мащаб, отнасящите се до българското кино 

3

 3.4 Устойчивост – начини за осигуря-
ване на приемственост на събитието и 
стратегия за бъдещо развитие

До каква степен събитието предлага възможности 
за мултиплициране на постигнатия ефект (пов-
торение, продължение, по-нататъшно развитие). 
Проектът съдържа ли ясни индикатори, установя-
ващи резултатите от реализацията му приложими 
в дългосрочна визия за бъдещи издания.

3

4. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЕТО
4.1.1. Кандидатът има опит в управлението 
на проекти и капацитет за управление 
на проекта

Притежава ли кандидатстващата организация не-
обходимия технически и творчески капацитет за 
осигуряване изпълнението на проекта?

3

4.1.2. Квалификация на екипа Доколко сформираният творчески/изпълнителски 
екип притежава необходимия потенциал, капацитет 
и опит да покрие пълноценно предвидените във 
дейности

3

4.1.3. Партньори в реализацията на съ-
битието 

кои са партньорите, привлечени за реализацията 
на събитието, както и каква е тяхната роля и 
ангажимент

5. БЮДЖЕТ Финансова устойчивост на кандидата. Ясно, под-
робно и реалистично разработен бюджет. Исканата 
сума не надхвърля допустимата максимална сума 
по ЗФИ. Има ли кандидатстващата организация 
стабилни и достатъчни източници на финансиране, 
позволяващи да се изпълни проекта? Осигурени 
ли са минимум 30% от заложения бюджет? Съ-
ответстват ли планираните разходи на целите и 
дейностите по осъществяването на събтието?

3

общ брой точки 69
необходим минимум точки 45
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ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА
Критериите за оценка на проекта са обособени на
раздели. Всеки раздел получава максимален брой точки,
формирани от 0 до 3 точки по следната скала:
0 – няма посочена информация

1 – слабо

2 – задоволително

3 – добре

“
§ 99. Приложение № 13 към чл. 54, ал. 1, 

т. 2 се отменя.
§ 100. Приложение № 14 към чл. 54, ал. 1, 

т. 3 се отменя.

§ 101. Досегашното приложение № 15 към 
чл. 54, ал. 1, т. 4 става приложение № 15 към 
чл. 54, ал. 2, т. 4 и се изменя така:

„Приложение № 15 
към чл. 54, ал. 2, т. 4

Раздел I
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ Регистрационен 
ДИРЕКТОР НА  номер/дата ....... 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА (попълва се от
АГЕНЦИЯ ИА „НФЦ“)
„НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ
ЦЕНТЪР“
(Финансова комисия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разглеждане на проект за показ на филми

от  ........................................................................
наименование на юридическото лице (лице, 
осъществяващо показ)
седалище:  ...........................................................
адрес на управление:  .......................................
представлявано от:  ...........................................
мобилен телефон:   ...........................................
e-mail:...................................................................
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)  ................................
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Заглавие: 

................................................................. 

 
..................... 

(Категория на филма) 
Български филм/европейски 

филм 

........................... 

Разпространител 

................................................. 

№/дата на договора 

…. 

Местонахождение на 
проекта  

……………………………………… 
Киносалон 

.........………………............. 

 

……………………….…….. 
наименование на юридическото лице 

………. 
(регистрационен 

номер в ИА „НФЦ” по 
регистъра по чл. 19, 

ал. 1 ЗФИ) 
 

………...........................  
(име, фамилия) 

 

Мобилен телефон: 
……………………………………. 

Е-mail:  
……………………… 

Адрес на киносалона гр.… ………... Бр. места  

………….............. 
Период на изпълнение на проекта 

………………………… 
 (начална дата на показа) .......... 

 

 
...13:45.. 
....16:00.. 
....18:15. 
  20:30 

(часови пояси) 

 
........... 
............ 
.......... 
.......... 

(бр.прожекции) 

 
 

... лв. 
(ср. приход на една 

прожекция за  
6-месечен период ) 

Общо:  .... прожекции  

Общ приход от прожекциите на филма: .............  лв. 

Искан помощ: .............. лева ......% 
  от общия приход на филма) 
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Приложени документи в 7 екземпляра на електронен носител и 1 екземпляр на хартия: 
1. Справка за показа на филми за 6 месеца, предхождащи датата на кандидатстване (по образец Раздел 
II от заявлението) 
2. Пълен отчет за показа на филми в предходната година включващ броя прожекции, зрители и приходи 
3. Копие от договора с разпространителя/ите на филма/ите; 
4. Отчет за показа на български или европейски филми, за които салонът кандидатства: брой 
прожекции, зрители, приходи по заглавия, подписан от лицето осъществяващо показ; 
5. Анотация на филма/ите; 
6. Копия от отчети за разпространителя, заверен с подписа на управителя; 
7. Декларация  по образец приложение № 16 към чл. 54, ал. 2.  
 
Агенцията прилага към заявлението служебно: 
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.Удостоверението се изисква и получава от агенцията по 
електронен път. 
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта. 
 
Подпис на кандидата................              Подпис на лицето, приело документите: .............. 
Дата: ............................. 
 
Раздел II СПРАВКА за показаните филми за 6 месеца, предшестващи заявлението: 

 
Показани заглавия на европейски и/или български 
филми за 6 месеца 

Начална 
дата на 
показа 

Брой 
прож. 

Брой 
зрите-
ли 

Бруто 
приход 

     

 ОБЩО:    

Дата: ................... Управител: ………………… 

        (Подпис)“ 
§ 102. Създава се приложение № 15а към чл. 55, ал. 6: 

 
„Приложение № 15а към чл. 55, ал. 6 

 
Р а з д е л  I  
 
ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА     входящ номер/дата................................  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ       (попъл        ва се от ИА „НФЦ”) 
„НАЦОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“ 

 
З А Я В Л Е Н И Е   

за финансова оценка на проект за производството на филм или сериал и сключване на договор 

от .....................................................................................................................................................  
наименование на юридическото лице (продуцент) 

седалище:………………………………………………………………………………………… 
адрес на управление:……………………………………………………….................................. 
представлявано от:  ........................................................................................................................ 
мобилен телефон:...................................................e-mail:.............................................................. 
 

§ 102. Създава се приложение № 15а към чл. 55, ал. 6:

„Приложение № 15а 
към чл. 55, ал. 6
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Приложени документи в 7 екземпляра на електронен носител и 1 екземпляр на хартия: 
1. Справка за показа на филми за 6 месеца, предхождащи датата на кандидатстване (по образец Раздел 
II от заявлението) 
2. Пълен отчет за показа на филми в предходната година включващ броя прожекции, зрители и приходи 
3. Копие от договора с разпространителя/ите на филма/ите; 
4. Отчет за показа на български или европейски филми, за които салонът кандидатства: брой 
прожекции, зрители, приходи по заглавия, подписан от лицето осъществяващо показ; 
5. Анотация на филма/ите; 
6. Копия от отчети за разпространителя, заверен с подписа на управителя; 
7. Декларация  по образец приложение № 16 към чл. 54, ал. 2.  
 
Агенцията прилага към заявлението служебно: 
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.Удостоверението се изисква и получава от агенцията по 
електронен път. 
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта. 
 
Подпис на кандидата................              Подпис на лицето, приело документите: .............. 
Дата: ............................. 
 
Раздел II СПРАВКА за показаните филми за 6 месеца, предшестващи заявлението: 

 
Показани заглавия на европейски и/или български 
филми за 6 месеца 

Начална 
дата на 
показа 

Брой 
прож. 

Брой 
зрите-
ли 

Бруто 
приход 

     

 ОБЩО:    

Дата: ................... Управител: ………………… 

        (Подпис)“ 
§ 102. Създава се приложение № 15а към чл. 55, ал. 6: 

 
„Приложение № 15а към чл. 55, ал. 6 

 
Р а з д е л  I  
 
ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА     входящ номер/дата................................  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ       (попъл        ва се от ИА „НФЦ”) 
„НАЦОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“ 

 
З А Я В Л Е Н И Е   

за финансова оценка на проект за производството на филм или сериал и сключване на договор 

от .....................................................................................................................................................  
наименование на юридическото лице (продуцент) 

седалище:………………………………………………………………………………………… 
адрес на управление:……………………………………………………….................................. 
представлявано от:  ........................................................................................................................ 
мобилен телефон:...................................................e-mail:.............................................................. 
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Заглавие на проекта:…........................................................................ ....…....... 
(рег. номер на проекта) 

Продуцент (име, фамилия) 
……………………………. 

…………………………
………наименование, 
фирма 

……………… 
(рег. номер в 
ЕПР/НФЦ) 

Мобилен телефон: 
……………………………………. 

Е-mail:  
……………………… 

 

Решение на НХК – протокол, Заповед на изпълнителния 
директор 
№/дата ……………………………..  

 
Бюджет:  

 
…………. лв. 

Искана субсидия: …………… лева           %  (от бюджета) 
Kопродукция: 
1........................................................... 
2......................................…………..... 
3...........................................………… 

Дялово участие (лв.):  
.................................... 
.................................... 
.................................... 

(%) 
................... 
................... 
................... 

себестойност на 1 полезна минута                                                                      ……....…..  лева  
искана помощ за 1 полезна минута .………….  лева 
Местонахождение на проекта (населено 
място)……………... 
Места за снимки: 
..……………………  

Постпродукция: 
…………………….. 

Период на изпълнение на проекта………………… 
Начало на снимки (дата): 
            ........................ 

Брой снимачни дни: 
............... дни 

Продължителност/ 
времетраене: 
........... м. / ...........  мин. 

Формат на оригиналния носител: 
...................... 

Видео/дигитален формат: ............................... 
(моля, опишете) 

Формат за разпространение:  
35 mm / DCP / VIDEO 

Разпространител за България: ................................. 
Договор (№/дата) ................................... 

Основен екип на продукцията: 
Длъжност Име, фамилия Гражданство Дата на договор / писмо за 

намерения 
Сценарист    

Режисьор    
Оператор    
Художник-пост.    
Художник-костюми    
1- ва Главна роля    
2-ра Главна роля    
3-та Главна роля    
Звукорежисьор    
Композитор    
Реж. по монтажа    

Фирми, предоставящи услуги на продукцията: 
Описание фирма  Място на 

регистрация 
договор/дата/: 

Услуги - снимки    
Снимачна техника    
Осветление    
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Телекино    
Звукозаписна техника    
Катеринг:    
Транспорт    
Постпродукция:    
Монтаж-картина:    
Монтаж-звук:    
Лаборатория:    
Други:    

За получаване на кореспонденция  от  ИА „НФЦ” във връзка с настоящото заявление, посочвам 
следния електронен адрес:………….………………… 
Дата: ................... Продуцент: ....................... 
I. Приложени документи за проект за реализация на български филм 
0. Заявление за финансова оценка и сключване на договор 
1. Работна книга, сценарий и режисьорска експликация и сториборд - за анимационните филми; 
2. Календарно постановъчен план, подписан от продуцента и копродуцента на проекта; 
3. Подробен бюджет (по образец на агенцията), подписан от продуцента и копродуцента на проекта; 
4. Финансов план  по раздел II от заявлението 
5. Договори с фирми, оказващи услуги при реализацията на проекта или оферти/ насрещни писма за 
услугите; 
6. Стратегически план на продуцента за обезпечаване на бюджета, управление и промоция на проекта, 
съгласно чл.27, ал.1, т.4 от ЗФИ 
7. Договори с авторите по чл. 63 на ЗАПСП; 
8. Договори и/или писма за намерение за финансиране на проекта; 
9. Договор (писмо за намерение с минимум гаранция) с разпространител на филма за територията на 
Република България. 
10.Декларации по Приложение №7 , раздел II, III, IV , V    
 

Агенцията прилага към заявлението служебно: 
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП.Удостоверението се изисква и получава от 
агенцията по електронен път. 
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта. 
 

II. Приложени документи за проект за подготовка на проект, включително за развитие на сценарий 
1. Сценарна заявка – идея за написване на сценарий/трийтмънт, синопсис, анотация; 
2. Календарен план за развитие на проекта, подписан от продуцента; 
3. Бюджет на проекта за подготовка или за развитие на сценария (по образец на Агенцията); 
4. Финансов план, подписан от продуцента по раздел II от заявлението; 
5. Стратегически план на продуцента за управление и промоция на проекта, съгласно чл.27, ал.1, т.4 от 
ЗФИ; 
6. Договор/и за отстъпване на авторското право от сценариста. 
7. Копия от договорите с български физически и юридически лица, предоставящи услуги при 
реализацията на филма или оферти/ насрещни писма за услугите 
8.Декларации по Приложение №7 , раздел III, IV, V    
 

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛУЖЕБНО: 
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.Удостоверението се изисква и получава от агенцията по 
електронен път. 
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта. 

  3. Виза за разпространение  
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III. Приложени документи за проект за реализация на филм при условията на копродукция 
1. Сценарий на български език; 
2. Копие от договор/и за копродукция и легализиран негов превод; 
3. Копие от бюджета на филма, подписан и подпечатан от копродуцентите;  
4. Подробен бюджет, включващ разходите на територията на Република България (по образец на 
агенцията), подписан и подпечатан от копродуцентите; 
5. Финансов план, подписан и подпечатан от копродуцентите с превод на български език; 
6. Финансов план на българското дялово участие, подписан от продуцента по раздел II от заявлението; 
7. Документи, доказващи финансирането на бюджета от международни и национални източници; 
8. Копия от договорите с български физически и юридически лица, предоставящи услуги при 
реализацията на филма или оферти/ насрещни писма за услугите; 
9. Календарно постановъчен план за реализацията на проекта, подписан и подпечатан от 
копродуцентите; 
10. Филмографии на продуцентите и на режисьора; 
11. Списък на основните творчески и технически лица с посочено гражданство; 
12. Стратегически план на продуцента за управление и промоция на проекта, съгласно чл.27, ал.1, т.4 от 
ЗФИ. 
15. Копия от договорите с авторите по чл.63 на ЗАПСП, или всяко друго доказателство за притежаването 
на авторските права. 
16. Декларации по Приложение № 7 , раздел III, IV, V;  
 

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛУЖЕБНО: 
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП.Удостоверението се изисква и получава от 
агенцията по електронен път. 
2. Справка за платена такса за разглеждане на проекта. 
Забележка: Образците на агенцията към списъка с приложените документи, се попълват по образец, 
утвърден от изпълнителния директор на ИА“НФЦ“ и се подписват от продуцента. 
Приложените документи за съответния вид проект се представят в ...бр. екземпляра на електронен 
носител и 1 на хартиен носител. В случай, че е възможно се предоставят по електронен път. 
 

В случай, че договорите посочени по-горе са на чужд език се прилага копие от оригинала и заверен 
превод на български език от преводач, лицензиран от Министерството на външните работи на Република 
България. Това изискване не се  прилага за договори с фонд Eurimages и програма “Творческа Европа”) 

Дата: ................... Продуцент: ....................... 

Раздел II 

ФИНАНСОВ ПЛАН 
............................................... 

(наименование на ЮЛ) 
 

Източник на финансиране 
(наименование) 

Дата на договор / писмо 
за намерения/ описание/ 

Сума 
лв. 

Дял от 
бюджета 

% 
Европейски фондове и програми   

 
 

Телевизия    
Копродукция    
Откупка на права за излъчване    

Откупка на права за разпространение    
Национална копродукция    

Международна копродукция    
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Собствени инвестиции на продуцента    
Други:    
 ОБЩО:   
Национален филмов център Искана 

субсидия 
 

 ВСИЧКО:   
 
 

ДАТА: .................................................................... 

ПРОДУЦЕНТ: .......................................................“ 
 
ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА   Регистрационен номер/дата...............................  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ      (попълва се от ИА „НФЦ”) 
„НАЦОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“ 
(Финансова комисия) 

  
З А Я В Л Е Н И Е   

за сключване на договор за държавно подпомагане  
на проект за разпространение на филми 

от .................................................................................................................................................. 
наименование на юридическото лице (разпространител) 

седалище:……………………………………………………………………………………… 
адрес на управление:……………………………………………………….............................. 
представлявано от:  ................................................................................................................... 
мобилен телефон:...................................................e-mail:......................................................... 
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)…………………. 

Заглавие: 
 

................................ 
(категория на филма) 

Наименование на юридическото лице – продуцент на филма:  
Решение на НХК – протокол, Заповед на 
изпълнителния директор 
№/дата ………………………… 

Бюджет: …………. лв 

Начална дата /търговска премиера/ на разпространението и/или показа 
на филма

........................... 

Формат на филма за разпространение:
 (ненужното се зачертава)

35 mm VIDEO / DVD 

............. 
(брой копия) 

............... 
(дължина в метри)

............. 
(времетраене в минути)

Бюджет за разпространение: ........................ лева  

Искана помощ: ........................ лева ..........% (от общия бюджет) 

Период на изпълнение на проекта и 
местонахождение на проекта 

Област, община, населено място 

 

 
За получаване на кореспонденция  от  ИА „НФЦ” във връзка с настоящото заявление, посочвам 

следния електронен адрес:……………………………………………………………………….………………… 

§ 103. Създава се приложение № 15б, към чл. 56, ал. 6:

„Приложение № 15б 
към чл. 56, ал. 6
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Собствени инвестиции на продуцента    
Други:    
 ОБЩО:   
Национален филмов център Искана 

субсидия 
 

 ВСИЧКО:   
 
 

ДАТА: .................................................................... 

ПРОДУЦЕНТ: .......................................................“ 
 
ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА   Регистрационен номер/дата...............................  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ      (попълва се от ИА „НФЦ”) 
„НАЦОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“ 
(Финансова комисия) 

  
З А Я В Л Е Н И Е   

за сключване на договор за държавно подпомагане  
на проект за разпространение на филми 

от .................................................................................................................................................. 
наименование на юридическото лице (разпространител) 

седалище:……………………………………………………………………………………… 
адрес на управление:……………………………………………………….............................. 
представлявано от:  ................................................................................................................... 
мобилен телефон:...................................................e-mail:......................................................... 
(рег. номер в ЕПР/НФЦ)…………………. 

Заглавие: 
 

................................ 
(категория на филма) 

Наименование на юридическото лице – продуцент на филма:  
Решение на НХК – протокол, Заповед на 
изпълнителния директор 
№/дата ………………………… 

Бюджет: …………. лв 

Начална дата /търговска премиера/ на разпространението и/или показа 
на филма

........................... 

Формат на филма за разпространение:
 (ненужното се зачертава)

35 mm VIDEO / DVD 

............. 
(брой копия) 

............... 
(дължина в метри)

............. 
(времетраене в минути)

Бюджет за разпространение: ........................ лева  

Искана помощ: ........................ лева ..........% (от общия бюджет) 

Период на изпълнение на проекта и 
местонахождение на проекта 

Област, община, населено място 

 

 
За получаване на кореспонденция  от  ИА „НФЦ” във връзка с настоящото заявление, посочвам 

следния електронен адрес:……………………………………………………………………….………………… 
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Приложени документи в 7 екземпляра на електронен носител и 1 екземпляр на хартия: 
1. Справка за разпространението (по образец-форма 1); 
2. Бюджет (по образец-форма 2); 
3. Финансов план по образец -форма 3; 
4. Анотация на филма в размер до 1 стр.; 
5. Копие от договора за отстъпка на правата за разпространение и/или показ на филма на 
територията на Република България; 
6. Стратегия за разпространението на филма: промоция, премиера, градове и киносалони, срокове; 
7. Договор/и или писма за намерения с киносалон/и, посочени в програмата; 
8. Оферта за изработка на филмови копия и субтитриране (т.2.2. на Бюджета); 
9. Оферти за създаване на рекламни материали и реклама; 
10. Филмография на разпространителя; 
11. Декларации  съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 2, т. 2. 
 
Агенцията прилага към заявлението служебно: 
1.Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.Удостоверението се изисква и получава от агенцията по 
електронен път. 
2. Виза за разпространение.  
3. Справка за платена такса за разглеждане на проекта от финансова комисия; 
Забележка: Образците форма  № 1, 2, 3 и 4 към списъка с приложените документи, се попълват по 
образец, утвърден от изпълнителния директор на ИА“НФЦ“ и се подписват от разпространителя. 
 
 
Подпис на кандидата................               

Дата: .......................................“ 
 

§ 104. Приложение № 16 към чл. 54, ал. 2 се изменя така: 
„Приложение № 16 към чл. 55, ал. 6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я за минимални5 и държавни помощи 
 
1. Подписаният 

 
 

/трите имена на декларатора/ 

в	качеството	си	на		
	

	
/управител/председател/представител/друго/	

Наименование	на	
получателя/кан‐
дидата:	

	

                                                      
5		 Настоящата	 Декларация	 е	 разработена	 за	 целите	 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	(ОB,	L	352/1	от	
24.12.2013	г.),	като	същата	може	да	бъде	адаптирана	към	изискванията	на	всеки	друг	регламент	за	минимална	помощ.	

*		 Икономическата	дейност	се	изразява	в	предлагане	на	стоки	и/или	услуги	на	определен	пазар.	Режимът	в	областта	на	държавните	
помощи	 се	 прилага	 спрямо	 всички	 субекти,	 извършващи	 икономическа	 дейност,	 без	 значение	 на	 правната	 им	 форма,	 начина	 на	
регистрация	 и	финансирането	 им.	 В	 този	 смисъл,	 тези	 субекти	 са	 „предприятие“	 за	 целите	 на	 законодателството	 по	 държавните	
помощи.	

**				Година	„Х‐1”	е	годината,	предхождаща	текущата	година	‐	година	„Х”.	

***		Съгласно	чл.	3,	пар.	2	от	Препоръка	на	Комисията	2003/361/ЕС	във	връзка	с	дефиницията	за	микро,	малки	и	средни	предприятия	
(OB,	L	124/36	от	20.05.2003	г.). 

§ 104. Приложение № 16 към чл. 54, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 16 

към чл. 55, ал. 6
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§ 104. Приложение № 16 към чл. 54, ал. 2 се изменя така: 
„Приложение № 16 към чл. 55, ал. 6 

Д	Е	К	Л	А	Р	А	Ц	И	Я	за	минимални5	и	държавни	помощи	
	
1.	 Подписаният	

	
	

/трите	имена	на	декларатора/	

в	качеството	си	на		
	

	
/управител/председател/представител/друго/	

Наименование	на	
получателя/кан‐
дидата:	

	

2.	 ЕИК/БУЛСТАТ:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1.	 Седалище	и	адрес	

на	управление:	
	

3.2.	 Адрес	за	
кореспонденция:	
/Попълва	се	само,	ако	е	
различен	от	адреса	на	
управление	по	т.	3.1/	

		

4.	 Извършва	ли	получателят/кандидатът	икономическа	дейност*:	
/Ако	посочите		„НЕ“,	спирате	с	попълването	на	Декларацията	до	тук/	

ДА	 НЕ	
4а.	 Ако	 в	 т.	 4	 сте	 посочили	 „ДА“,	 то	 получателят	 е	 „предприятие“	 по	 смисъла	 на	

законодателството	по	държавните	помощи	и	попълнете	следната	информация	за	него:	

№	
Дейности,	които	предприятието	

извършва		
(код	по	КИД‐2008)	

Относителен	дял	на	нетните	приходи	от	продажби	
в	%	през:	

	
година	„Х‐1“	**	 година	„Х“	

1
.	

	 	 	

2
.	

	 	 	

                                                      
5		 Настоящата	 Декларация	 е	 разработена	 за	 целите	 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	(ОB,	L	352/1	от	
24.12.2013	г.),	като	същата	може	да	бъде	адаптирана	към	изискванията	на	всеки	друг	регламент	за	минимална	помощ.	

*		 Икономическата	дейност	се	изразява	в	предлагане	на	стоки	и/или	услуги	на	определен	пазар.	Режимът	в	областта	на	държавните	
помощи	 се	 прилага	 спрямо	 всички	 субекти,	 извършващи	 икономическа	 дейност,	 без	 значение	 на	 правната	 им	 форма,	 начина	 на	
регистрация	 и	финансирането	 им.	 В	 този	 смисъл,	 тези	 субекти	 са	 „предприятие“	 за	 целите	 на	 законодателството	 по	 държавните	
помощи.	

**				Година	„Х‐1”	е	годината,	предхождаща	текущата	година	‐	година	„Х”.	

***		Съгласно	чл.	3,	пар.	2	от	Препоръка	на	Комисията	2003/361/ЕС	във	връзка	с	дефиницията	за	микро,	малки	и	средни	предприятия	
(OB,	L	124/36	от	20.05.2003	г.). 
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5.	 Отраслова	принадлежност	на	
предприятието	според	основната	
му	дейност	по	код	КИД‐2008.	
/Изписва	се	код	по	КИД‐2008	и	съответното	му	
наименование/	

	

6.	 Цел	на	помощта	(дейност,	която	се	
финансира):	

	

7.	 Вид	на	
предприятието:	
/Отбележете	със	знака	Х/	

голямо	 средно	 малко	 микро	
	 	 	 	

8.	 Моля,	посочете	собствеността	на	предприятието	към	година	„Х“:	
Собствеността	на	
предприятието	е:	

Относителен	дял	от	капитала	в	%:	

Държавна	 	
Общинска	 	
Частна	 	

Общо: 100.00	
9.	 Налице	ли	е	партньорство***	с	лице	от	Република	България?	

Вземат	 се	 под	 внимание	 само	 българските	 партньори.	
Чуждестранните	 партньори	 не	 са	 обект	 на	 настоящата	
Декларация.	
(В	 случай,	 че	 получателят/кандидатът	 има	 партньор/и,	 се	
попълва/т	декларация/и	и	от	партньора/ите.)	

ДА	 НЕ	

9а.	 Ако	в	т.	9	сте	посочили	„ДА“,	моля	да	попълните	следната	информация	за	партньора/ите:	
	

Наименование	на	партньора:	 ЕИК/БУЛСТАТ:	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	

ДЕКЛАРИРАМ,	ЧЕ:	
	
	

10.	 Имам	 наличие	 на	 обстоятелства	 по	 преобразуване:	
сливане/придобиване/разделяне?	 (Попълва	 се	 само,	 когато	
преобразуването	е	извършено	след	01.01.2014	г.)	
Ако	 сте	 посочили	 „ДА“,	 моля	 да	 попълните	 и	 декларация	
съгласно	т.	6	от	Указанията	към	настоящата	Декларация.	

ДА	 НЕ	

11.	
		

Поддържам	поне	един	вид	от	взаимоотношенията	по	чл.	2,	пар.	2,	
букви	„а“	‐	„г“	от	Регламент	(ЕС)	№	1407/2013:	
Ако	сте	посочили	„ДА“,	попълнете	следната	информация	за	
предприятията,	които	образуват	„едно	и	също	предприятие“:	

ДА	 НЕ	

Наименование:	 ЕИК/БУЛСТАТ:	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

12.	 През	предходните	две	години	 (година	 „Х‐1“	и	 година	 „Х‐2“)	и	през	текущата	година	 „Х“	до	
датата	на	декларирането	 съм	получил,	включително	в	резултат	на	преобразуването	по
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т.	 10,	 както	 и	 като	 „едно	 и	 също	 предприятие“	 съгласно	 т.	 11,	 следните	 минимални	
помощи	(получени	на	територията	на	Република	България****):	

Получа‐
тел/и	
(посочва		се	

ЕИК/БУЛСТАТ)	

Адми‐	
нистра‐
тор	на	
помощ‐

та	
(наименова‐

ние	и	
ЕИК/БУЛ‐
СТАТ)	

Разходи,	
за	които	

е	
получена	
помощта
/цел	на	
помощта	

(с	думи)	

Общ	
размер	
на	

помощ‐
та=	

a+b+c+d
+e	

(в	лева)	

в	т.ч.	за	дейност/и,	попадаща/и	до	
съответните	прагове:	

a	 b	 c	 d	 e	

„ш
ос
ее
н	

тр
ан
сп
ор
т“
	

др
уг
и	
де
йн
ос
ти
	

по
	Р
ег
.	(
ЕС
)	

14
07
/2
01
3	

УО
И
И
	

по
	Р
ег
.		
(Е
С)
	

14
08
/2
01
36
	

по
	Р
ег
.		
(Е
С)
	

ХХ
Х/
ХХ
Х7
	

до	
100	000	евро	
(195	583	лв.)	

до	
200	000	евро	
(391	166	лв.)	

до	
500	000	евро	
(977	915	лв.)	

до	
15	000	евро	

(29	337,45	лв.)	

до	
30	000	евро	

(58	674,90	лв.)	

Го
ди
на
	

„Х
“	

		 	 	 		 		 	 	 	 	
		 	 	 	 		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Го
ди
на
	

„Х
‐1
“	 		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 		 	 		 		 	 	 	 	

Го
ди
на
	

„Х
‐2
“	 		 	 	 		 		 	 	 	 	

		 		 	 		 		 	 	 	 	
		 		 	 		 		 	 	 	 	

Общо:

	
	
	
∑(a+b+c+d+e)	
	

	
	
∑a	

	
	

∑b	

	
	
∑c	

	
	

∑d	

	
	
∑e	

13.	 Дейността,	 която	 се	 финансира,	 попада	 в	 приложното	 поле	 на	
Регламент	(ЕС)																		№	1407/2013:	
/Ако	посочите		„НЕ“,	спирате	с	попълването	на	Декларацията	до	тук/

ДА	 НЕ	

13а.	 Получателят/кандидатът	 извършва	 и	 дейност(и),	 която/ито	 е/са	
изключена/и	 от	 приложното	 поле	 на	 Регламент	 (ЕС)	 №	
1407/2013:	

ДА	 НЕ	

13б.	 В	 случая	 по	 т.	 13	 общият	 размер	 на	 минималната	 	 помощ	 за	
получателя/кандидата	и	предприятията,	с	които	той	образува	"едно	
и	 също	 предприятие",	 не	 надвишава	 левовата	 равностойност	 на	
200	000	 евро	 за	период	от	три	последователни	години	(години	 „Х“,	
„Х‐1“	и	„Х‐2“):	

ДА	 НЕ	

14.	 Минималната	 помощ	 се	 получава	 за	 дейност	 по	 извършване	 на	
шосейни	 товарни	 превози	 за	 чужда	 сметка	 или	 срещу	
възнаграждение	съгласно	Регламент	(ЕС)										№	1407/2013:	

ДА	 НЕ	

                                                      
6		 Регламент	(ЕС)	№	1408/2013	на	Комисията	от	18	декември	2013	година	относно	прилагането	на	членове	107	и	108	от	Договора	за	

функционирането	на	Европейския	съюз	към	помощта	de	minimisв	селскостопанския	сектор	(OB,	L	352/9	от	24.12.2013	г.); 
7		 Регламент	(ЕС)	№	ХХХ/ХХХ	на	Комисията	от	ХХХ	година	за	прилагане	на	членове	107	и	108	от	Договора	за	функционирането	на	

Европейския	 съюз	 към	 помощта	 de	 minimisв	 сектора	 на	 рибарството	 и	 аквакултурите,	 който	 ще	 измени	 Регламент	 (ЕО)	 №	
875/2007	(OB,	L	193/6	от	25.7.2007	г.)	

****			Помощи,	получени	на	територията	на	друга	държава	членка	на	Европейския	съюз	не	са	обект	на	настоящата	Декларация. 
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14а.	 В	 случая	 по	 т.	 14	 общият	 размер	 на	 минималната	 помощ	 за	
получателя/кандидата	и	предприятията,	с	които	той	образува	"едно	
и	 също	 предприятие",	 не	 надвишава	 левовата	 равностойност	 на	
100	000	 евро	за	период	от	три	последователни	години	(години	 „Х“,	
„Х‐1“	и	„Х‐2“):	

ДА	 НЕ	

15.	 Получателят/кандидатът	 извършва	 дейност	 по	 услуги	 от	 общ	
икономически	интерес	съгласно	Регламент	(ЕС)	№	360/2012	(OB,	
L	114/8	от	26.4.2012	г.):	

ДА	 НЕ	

15а.	 При	 положителен	 отговор	 в	 т.	 15	общият	 размер	 на	 минималната	
помощ	 за	 получателя/кандидата	 и	 предприятията,	 с	 които	 той	
образува	 "едно	 и	 също	 предприятие",	 не	 трябва	 да	 надхвърля	
левовата	 равностойност	 на	 500	000	 евро	 за	 период	 от	 три	
последователни	години	(години	„Х“,	„Х‐1“	и	„Х‐2“):	

ДА	 НЕ	

16.	 Получателят/кандидатът	 извършва	 дейност	 в	 селскостопанския	
сектор	съгласно	Регламент	(ЕС)	№	1408/2013:	 ДА	 НЕ	

16а.	 В	 случая	 по	 т.	 16	 общият	 размер	 на	 	 минималната	 помощ	 за	
получателя/кандидата	и	предприятията,	с	които	той	образува	"едно	
и	 също	 предприятие",	 не	 надвишава	 левовата	 равностойност	 на	
15	000	евро	за	период	от	три	последователни	години	(години	„Х“,	„Х‐
1“	и	„Х‐2“):	

ДА	 НЕ	

17.	 Получателят/кандидатът	 извършва	 дейност	 в	 сектора	 на	
рибарството	 и	 аквакултурите	 съгласно	 Регламент	 (ЕС)	 №	
ХХХ/ХХХ	 на	 Комисията,	 който	 ще	 измени	 Регламент	 (ЕО)	 №	
875/2007:	

ДА	 НЕ	

17а.	 В	 случая	 по	 т.	 17	 общият	 размер	 на	 	 минималната	 помощ	 за	
получателя/кандидата	и	предприятията,	с	които	той	образува	"едно	
и	 също	 предприятие",	 не	 надвишава	 левовата	 равностойност	 на	
30	000	евро	за	период	от	три	последователни	години	(години	„Х“,	„Х‐
1“	и	„Х‐2“):	

ДА	 НЕ	

18.	 В	предприятието	се	поддържа	аналитична	счетоводна	отчетност,	
гарантираща	 разделяне	 на	 дейностите	 и/или	 разграничаване	 на	
разходите,	доказваща,	че	помощта	е	за	дейността	по	т.	6:	
/Попълва	се	само	ако	предприятието	извършва	повече	от	един	вид	дейности/	

ДА	 НЕ	

19.	 За	 същите	 приемливи	 (допустими)	 разходи	 съм	 получил	
държавна/и	помощ/и	от	други	източници	на	финансиране.	 ДА	 НЕ	

19а.	 Ако	в	т.	19	сте	посочили	„ДА“,	моля	попълнете	следната	информация:		
Администратор	на	помощта		

(наименование	и	ЕИК/БУЛСТАТ)	 Основание	за	получаване	на	помощта	

	 	
	 	

20.	 При	настъпване	на	промяна	в	декларираните	от	мен	обстоятелства	се	задължавам	да	подам	
нова	Декларация	в	срок	от	5	работни	дни	от	датата	на	промяната.	

21.	 Известно	 ми	 е,	 че	 за	 попълване	 на	 Декларация	 с	 невярно	 съдържание	 нося	 наказателна	
отговорност	по					чл.	313	от	Наказателния	кодекс.		
ДATA:	………………20__	г.																																																																			ДЕКЛАРАТОР:	
……………………………………	

/подпис	и	печат/		“	
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§ 105. Създава се приложение № 16а към 
чл. 57, ал. 2:

„Приложение № 16а 
към чл. 57, ал. 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛЕН 
ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за одобряване на размера на разходите, кои-
то ще подлежат на възстановяване по схема 
за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 от 

Закона за филмовата индустрия

А. Основни данни
Регистрационен № ………...…. на за-
явлението, дата и час на регистрация

(попълва се 
от НФЦ)

Наименование на проекта
Б. Данни за заявителя

Наименование на юридическото лице
ЕИК
Седалище и адрес съгласно съдебна 
регистрация
Друг адрес за връчване на съоб-
щения:
Лице за контакт, тел. номер, елек-
тронен адрес
Регистрационен номер на неза-
висимия продуцент/доставчик на 
филмопроизводствени услуги в ре-
гистъра по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ

В. Данни на упълномощеното от заяви-
теля лице:
Наименование на упълномощеното 
лице
Постоянен адрес
В качеството му на:
Представител на

Г. Данни за проекта 
Аудио-визуално 
произведение

□ игрален филм с продъл-
жителност над 70 минути;

□ документален филм с про-
дължителност над 60 ми-
нути; 

□ документален сериал с 
продължителност на все-
ки епизод над 40 минути;

□ анимационен филм над 
24 минути; 

□ анимационен сериал с 
обща продължителност 
над 24 минути; 

□ филм, предназначен за из-
лъчване по телевизия или 
на платформи, с продъл-
жителност над 70 минути;

□ сериал с времетраене на 
всеки епизод над 40 ми-
нути;

Брой серии 

Период съгласно 
календарно-по -
становъчен план
Общ размер на 
допустимите раз-
ходи, за които се 
иска възстановя-
ване
Общ бюджет на 
проекта, въз ос-
нова на който ще 
се иска възстано-
вяване на разходи

Заявлението се подава след получено 
удостоверение за регистрация на проекта по 
чл. 51а, ал. 4 от ППЗФИ: 

□ за първи път
□ заявлението е за промяна в размера на 

разходите, одобрени с удостоверение № …………., 
които ще подлежат на възстановяване
град ………………. дата …………………..
………………………………………………………………....................
Име и подпис на заявителя/упълномощеното лице

Д. Приложения 
□ 1. Попълнен квалификационен тест – РАЗ-

ДЕЛ Б.
□ 2. Календарно-постановъчен план на 

проекта, включително начална и крайна 
дата на проекта за територията на Република 
България.

□ 3. Разчет на броя на дните за снимки на 
територията на Република България/процеси 
по производство на анимационен филм или 
анимационен сериал на територията на Ре-
публика България.

□ 4. Общ бюджет на проекта, въз основа 
на който ще се иска възстановяване на раз-
ходи, включително дейности и снимки извън 
Република България.

□ 5. Финансов план за целия проект, в който 
са посочени всички източници на финансиране.

□ 6. Доказателства за осигуряване на 75 % 
от финансирането, необходимо за покриване на 
всички производствени разходи в България от 
източниците, описани във финансовия план.

□ 7. Детайлен бюджет с подробен списък на 
планирани допустими и недопустими разходи 
на територията на Република България. 

□ 8. Копие на договор за копродукция, а 
за доставчик на филмопроизводствени услу-
ги – копие на договор за филмопроизводствени 
услуги.

□ 9. Документи или писма, удостоверяващи 
придобиване на правата върху сценария от 
продуцента/копродуцента.

□ 10. Сценарий на проекта на български 
език за всички проекти с изключение на се-
риали, за които се прилага сценарий на един 
епизод с кратко резюме и синопсис за всички 
епизоди от сезона.

□ 11. За допустимост по чл. 35е, ал. 4, т. 4 
от ЗФИ – доказателства за публичен показ 
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на аудио-визуално произведение, което е 
произведено през последните пет години (пот- 
върждение от дистрибутор и/или извадка от 
вестник като доказателство за редовно разпрос-
транение в кинотеатрите и/или сертификат от 
ТВ разпространител, който да потвърждава 
излъчването на въпросното произведение и/
или доказателство за прожекция в програма 
от поне един международен филмов фестивал). 

□ 12. За допустимост по чл. 35е, ал. 5, т. 2 от 
ЗФИ – доказателства за опит на продуцент или 
доставчик на филмопроизводствени услуги.

□ 13. Предварителен списък на артистични 
и технически позиции, планирани да бъдат 
ангажирани в производството на аудио-визу-
алното произведение в Република България, 
съдържащ тяхната националност, във връзка 
с Раздел Б на Квалификационен тест.

□ 14. Декларация относно елементите от 
съдържанието на проекта, съдържащи кон-
фиденциална информация.

□ 15. Декларации по образец съгласно при-
ложението по чл. 42, ал. 2, т. 3.

Всички документи на чужд език се пре-
доставят в превод на български език, заверен 
от заклет преводач.

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕ-
НИЕТО СЛУЖЕБНО:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от НАП. Удостоверението се изисква 
и получава от агенцията по електронен път.

2. Удостоверение за актуално състояние.
3. Справка за платена държавна такса за 

разглеждане на проекта.“
§ 106. Създава се приложение № 16б към 

чл. 57в, ал. 1:

„Приложение № 16б 
към чл. 57в, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
ДИРЕКТОР НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН 
ФИЛМОВ ЦЕНТЪР“

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за изплащане на държавна помощ по схема 
по чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата 

индустрия

А. Основни данни

Регистрационен № …………….на 
заявлението, дата и час на регис-
трация

(попълва се 
от НФЦ)

Наименование на проекта
Б. Данни за заявителя

Наименование на юридическото 
лице
ЕИК
Седалище и адрес съгласно съдебна 
регистрация

Друг адрес за връчване на съоб-
щения:
Лице за контакт, тел. номер, елек-
тронен адрес
Регистрационен номер на неза-
висимия продуцент/доставчик на 
филмопроизводствени услуги в 
регистъра по чл. 19, ал. 1 от ЗФИ

В. Данни на упълномощеното от заяви-
теля лице:

Наименование на упълномощеното 
лице
Постоянен адрес
В качеството му на:
Представител на

Г. Данни за проекта

Аудио-визуално 
произведение

□ игрален филм с продъл-
жителност над 70 минути;

□ документален филм с 
продължителност над 
60 минути; 

□ документален сериал с 
продължителност на все-
ки епизод над 40 минути;

□ анимационен филм над 
24 минути; 

□ анимационен сериал с 
обща продължителност 
над 24 минути; 

□ филм, предназначен за из-
лъчване по телевизия или 
на платформи, с продъл-
жителност над 70 минути;

□ сериал с времетраене на 
всеки епизод над 40 ми-
нути;

Брой серии 
Размер на дър-
жавната помощ

Заявлението се подава след получено 
удостоверение за одобряване на размера на 
разходите на проекта № …………………..

□ за първи път
□ заявлението е за промяна в размера на 

разходите, които ще подлежат на възстано-
вяване

град ………………. дата …………………..
……………………………………………………………….. ..............
Име и подпис на заявителя/упълномощеното лице

Д. Приложения 
□ 1. Окончателна версия на сценария.
□ 2. Одиторски доклад, изготвен от одитор, 

регистриран съгласно Закона за независимия 
финансов одит, заедно с копия на документите, 
относно всички извършени плащания, свър-
зани с производството на аудио-визуалното 
произведение на територията на страната. 

□ 3. Декларация от всички копродуценти за 
съгласие с изготвения одитен доклад по т. 2.
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□ 4. Официално заверен екземпляр от 
застрахователната полица на одитора за 
професионална отговорност при нанесени 
щети на трета страна поради неверни данни 
в одитния доклад.

□ 5. Окончателен списък на артистични и 
технически позиции, ангажирани в производ-
ството на филма/сериала, съдържащ тяхната 
националност.

□ 6. Окончателен списък на всички места 
на снимки.

Всички документи на чужд език се пре-
доставят в превод на български език, заверен 
от заклет преводач.

АГЕНЦИЯТА ПРИЛАГА КЪМ ЗАЯВЛЕ-
НИЕТО СЛУЖЕБНО:

1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от НАП. Удостоверението се изисква 
и получава от агенцията по електронен път.

2. Удостоверение за актуално състояние.
3. Справка за платена държавна такса за 

разглеждане на проекта.“
§ 107. Създава се приложение № 16в към 

чл. 60а, ал. 1:

„Приложение № 16в 
към чл. 60а, ал. 1

Раздел I
„Недопустими разходи“
Недопустими разходи са всички разходи, 

които не са свързани пряко с производството, 
в това число подготовка и постпродукция на 
проекта, включително:

1. разходи, извършени преди датата на по-
даване на заявлението за регистрация;

2. разходите за финансиране на проекта, 
включително лихви, банкови гаранции и др.;

3. покупка на земя и сгради, закупуване 
на дългосрочни материални и нематериални 
активи;

4. разходи, свързани със създаване на сю-
жет, включително предварителни преговори;

5. разходи, свързани с права на интелектуал-
на собственост, свързани с историята, сюжета, 
основата за историята и други съществуващи 
произведения (включително и музика);

6. разходи, за които са били отпуснати 
средства от друг източник на държавна помощ;

7. разходи, произтичащи от лизингов до-
говор;

8. глоби, финансови санкции и разходи по 
съдебни производства;

9. данък върху добавената стойност;
10. данъци;
11. абонамент за вестници и неспециали-

зирани списания;
12. заплащане на такси за участие в обу-

чителни курсове;
13. разходи по инфраструктура на филмови 

студия;
14. разходи за дистрибуция, маркетинг и 

реклама;

15. мита;
16. амортизационни отчисления на дълго-

трайни материални активи;
17. възнаграждения на физически лица, 

регистрирани по законодателството на държа-
ва – членка на Европейския съюз, или на друга 
държава – страна по Споразумението за Евро-
пейското икономическо пространство, или на 
Конфедерация Швейцария, и физически лица, 
регистрирани по законодателството на трети 
страни, чийто доход, генериран от източник в 
Република България, не е обложен с оконча-
телен данък по българското законодателство;

18. разходи за стоки и услуги, предоста-
вени от чуждестранни физически или юри-
дически лица, които не са регистрирани на 
територията на Република България или на 
държава – членка на Европейския съюз, или 
на друга държава – страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария.

Раздел II
„Допустими разходи“
1. Допустими разходи са всички разходи за 

стоки и услуги, осъществени на територията на 
Република България, които са пряко свързани 
с производството, в това число подготовка и 
постпродукция на проекта, и са извършени 
от заявителя към:

 – физически и юридически лица, регис- 
трирани по българското законодателство; 

 – физически лица, регистрирани по зако-
нодателството на държава – членка на Евро-
пейския съюз, или на държава – страна по 
Споразумението за Европейското икономичес- 
ко пространство, или на Конфедерация Швей-
цария, чийто доход, генериран от източник в 
Република България, е обложен с окончателен 
данък по българското законодателство, до 20 % 
от общата стойност на допустимите разходи.

2. Разходи за възнаграждения по договор 
на главни и второстепенни актьори се считат 
за допустими до 20 % от общата стойност на 
допустимите разходи.

3. Възнаграждението на доставчика на 
филмопроизводствени услуги по договор за 
предоставяне на филмопроизводствени услуги 
се счита за допустим разход в размер до 5% 
от общия размер на допустимите разходи.

4. Разходи за възнаграждения на лица, 
наети по трудово правоотношение, се считат 
за допустими в частта, за която бъде доказана 
съотносимостта на извършената от тях работа 
за проекта. Това се доказва чрез подробни 
работни графици и други документи (декла-
рации, договори и т.н.).

Раздел III
Правила за изчисляване на допустимите 

разходи
1. Пътните и транспортните разходи са 

допустими, ако са свързани с пътуване на 
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изпълнителите и екипа на проекта до и от 
българска територия, както и на територията 
на цялата страна.

2. Когато заявителят в качеството си на 
доставчик на филмопроизводствени услуги 
използва за производството, в това число 
подготовка и постпродукция на проекта, 
собствена техника и оборудване, които са 
налични преди започване на проекта, като 
разходите за тази техника и оборудване може 
да се квалифицират като допустими разходи, 
ако са изпълнени следните условия:

2.1. съответните разходи, които са допус-
тими, трябва да бъдат представени и вписани 
на отделен ред в бюджета на проекта;

2.2. съответните разходи следва да бъдат 
платени от продуцента по проекта на зая-
вителя по схемата и удостоверени с отделен 
счетоводен документ. 

3. Разходите, свързани с използването на 
собствено оборудване от самия продуцент, 
не се квалифицират като допустими разходи. 
Разходите, свързани с транспортирането на 
такова оборудване, могат да се квалифици-
рат като допустими разходи при условие, че 
транспортът е доказан документално.

Раздел IV
Видове допустими разходи
А. Разходи за възнаграждения на изпъл-

нители и екип
Разходи за възнагражденията на изпълни-

телите и екипа (включително всички задъл-
жителни по действащата нормативна уредба 
данъци, осигурителни и здравни вноски за 
заявителя в качеството му на работодател 
по Кодекса на труда и/или платец на доход 
от стопанска дейност по ЗДДФЛ), които са 
физически и юридически лица, регистрирани 
по българското законодателство, и 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, които разходи са 
възникнали и платени в Република България в 
съответствие с действащото законодателство, 
както следва:

1. режисьори – до 20 % от общата стойност 
на допустимите разходи;

2. продуценти, като продуцентското въз-
награждение не може да е по-високо от ре-
жисьорското, като са допустими завишения 
до 15 на сто; 

3. асистент-режисьорски екип, скриптери 
и асистенти на терен;

4. продукционен екип, включително линей-
ни продуценти, директори продукция, коорди-
натори продукция, счетоводители продукция;

5. актьори – главни и второстепенни;
6. участници – изпълнители (каскадьори/

хореографи/епизодици/статисти/стенд-ин-и);
7. сценографски екип (сценографи, графични 

дизайнери, художници, сторибордисти, кон-
струкции, одекоряване, реквизит, скулптори 
и др.);

8. екип – грип, кран, фарт, ригинг;
9. специални ефекти;
10. екип – костюми, шивачи и патиньори;
11. гримьори, перукери, специалисти спе-

циален грим и простетици;
12. екип – осветление;
13. екип – камера;
14. екип – запис на звук;
15. екип – локации;
16. написване и запис на музика;
17. монтаж на картината;
18. звуков монтаж;
19. монтаж на музиката;
20. визуални ефекти;
21. дублаж, звукови ефекти;
22. други специализирани услуги, свързани 

със снимачната дейност (медици, ветеринарни 
лекари, охрана, спасители, водолази, дресьори 
и др.);

23. възнаграждение по договор за предос-
тавяне на филмопроизводствени услуги;

24. други възнаграждения на изпълнители 
и екип, пряко свързани с производството, 
включително подготовката и постпродукцията 
на проекта.

Б. Подготовка и осъществяване на сним-
ките

1. Проучване, изготвяне на снимачна про-
грама и бюджет;

2. Наем на компютърен софтуер, необходим 
за реализацията на проекта; 

3. Търсене на места за снимки (вкл. въз-
награждения на екип по търсене на места 
за снимки, разходи за път, нощувки, храна и 
дневни пари);

4. Такси за разрешения от съответните 
компетентни органи и власти (такси за раз-
решение за огледи, такси за разрешения за 
снимки, разрешения за използване на общест-
вени площи, пропуски и др.);

5. Кастинг на актьори и участници – из-
пълнители, проби и репетиции;

6. Изработка, закупуване и наем на рек-
визитни вещи, костюмни вещи, гримьорски 
вещи, вещи и материали за одекоряване, не-
обходими за реализацията на филма;

7. Материали и средства за изграждане 
на декори;

8. Наем на снимачни студиа, павилиони, 
готови декори, работилници, складове, адми-
нистративни помещения, места за снимки и 
строежи на декори, както и разходи за елек-
тро- и топлоенергия, вода, телефон, интернет 
и други към тях;

9. Наем на животни;
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10. Наем на теренни съоръжения и помощни 
средства (химически тоалетни, мобилни кухни, 
мобилни гримьорни и помещения за грим и 
преобличане, мобилни офиси, помещения за 
хранене, палатки, маси и столове, дежурно 
осветление, отоплителни печки, мобилни 
климатици и др.);

11. Наем на движими и недвижими вещи;
12. Наем на реквизитни превозни средства;
13. Наем на специализирани превозни 

средства (полицейски коли, охранителни коли, 
линейки, пожарни автомобили, автовишки, 
строителни кранове, автовози и др.);

14. Разходи, свързани с моделиране на 
образи, терени, конструкции и др.;

15. Изработка на специални ефекти, наем 
на техника за специални ефекти, закупуване 
на консумативи за специални ефекти;

16. Наем на реквизитни оръжия и разходи 
за амуниции за тях;

17. Консумативи за грим и коса; наем и 
изработка на специални перуки и простетици, 
необходими за реализацията на филма;

18. Канцеларски материали и консумативи, 
куриерски, спедиторски, пощенски и други 
услуги, директно свързани с проекта;

19. Застраховка на филмовата продукция 
и екипа; 

20. Разходи, свързани с обезпечаване на 
безопасност на работния процес, включително 
разходи за COVID-19;

21. Други разходи, пряко свързани с под-
готовка и осъществяване на снимките.

В. Разходи за наем на техника
1. Наем на кран, фарт, грип и ригинг тех-

ника, закупуване на консумативи;
2. Наем на осветителска техника, закупу-

ване на консумативи;
3. Наем на снимачна техника (камери), 

закупуване на консумативи;
4. Наем на звукозаписна техника, закупу-

ване на консумативи;
5. Наем на всяка друга техника, пряко 

свързана с подготовка и осъществяване на 
снимките.

Г. Разходи за транспорт, хотелско наста-
няване и кетъринг на територията на Репуб- 
лика България

1. Транспортни разходи (наем на пътничес- 
ки, товарни и специализирани транспортни 
средства);

2. Горива, винетки, пътни такси, такси за 
паркинг и др.;

3. Пътни разходи (самолетни, жп, автобусни 
и корабни билети), включително такива от и 
до територията на Република България;

4. Нощувки за екипа, ангажиран от кан-
дидата за реализацията на проекта;

5. Крафт и кетъринг.
Д. Разходи за постпродукция
1. Монтаж на картината, звук и музика;

2. Дублаж, ADR (презапис на теренен ди-
алог), нахсинхрон, звукови ефекти и финален 
микс;

3. Наем на техника и оборудване за пост-
продукция;

4. Наем на техника, работни станции и 
софтуерни лицензи за анимация;

5. Наем на компютърен софтуер, необходим 
за реализацията на проекта;

6. Визуални ефекти;
7. Разходи по използването на архивни 

материали;
8. Покупка и лицензи на дигитални образи.
Анимация
А. Разходи за възнаграждения на изпъл-

нители и екип
1. Анимационен супервайзер, технически 

директор, супервайзери на герои, декори и 
реквизит; 

2. Актьори – главни и второстепенни;
3. Аниматори, контуристи, колористи;
4. Участници – изпълнители (каскадьори/

хореографи/епизодици/статисти/стенд-ин-и);
5. Сценографски екип (сценографи, кон-

струкции, одекоряване, реквизит);
6. Художници на герои, декори и реквизит;
7. Художници на сториборд и лейаут;
8. Скулптори, художници на текстури, 

ригъри;
9. Технически сътрудници за подсигуряване 

на анимационното производство;
10. Материали и средства за създаване на 

кукли и други анимационни герои.
Б. Техника
1. Наем на работни станции и софтуерни 

лицензи за анимация;
2. Наем на системи за покадров контрол 

на движението (моушън контрол);
3. Наем на системи за дигитализиране на 

движение (мокап);
4. Наем на системи за 3D сканиране;
5. Наем на рендер ферма.
В. Постпродукция
Наем на техника и софтуерни лицензи за 

визуални ефекти.
Г. Анимация
Дизайн на герои, реквизит и декори
1. Дизайн на цветови решения;
2. Изработка на герои, реквизит и декори;
3. Изработка на сториборд и лейаут;
4. Изработка на аниматик;
5. Блокинг, анимация, контур, оцветяване;
6. Разходи на създаване и поддръжка на 

поточната линия (пайплайн);
7. Разходи за риг;
8. Осветление;
9. Рендериране;
10. Композитинг;
11. Дизайн и изработка на заглавни и фи-

нални надписи.“
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§ 108. Приложение № 17 към чл. 64, ал. 2, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 17 
към чл. 64, ал. 2, т. 3

Задължителни специфични условия в договорите за предоставяне на държавна помощ

1. За договор за 
подготовка на про-
ект или за разви-
тие на сценарий:

1.1. клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона за 
държавната помощ и условията 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.), че 
Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е администратор на държав-
ната помощ и че държавното подпомагане се осъществява по схема № …………………..;
1.2. наличие на подписани договори между продуцента и авторите съгласно чл. 63 
на ЗАПСП за отстъпване на авторските им права;
1.3. размерът на предоставената държавна помощ в брутно изражение, т.е. преди 
облагането с данъци или други такси, видът и размерът на разходите и редът за 
отчитане на действително извършените разходи;
1.4. броят и размерът на траншовете и изискваните отчетни документи за разходва-
нето на помощта, както и условия за сконтиране, когато са приложими;
1.5. размерът на възнагражденията на основните творчески лица, участващи в под-
готовката на сценария или на проекта;
1.6. видът и размерът на допустимите разходи за подготовка съгласно чл. 59 от 
Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия;
1.7. срокът за кандидатстване на проекта пред националните художествени комисии;
1.8. задължението на продуцента да възстанови на Агенцията помощта, в случай 
че не е изпълнил условието по т. 1.6:
1.8.1. представянето на финансов отчет за извършените разходи, заверен от експерт-
счетоводител;
1.8.2. начинът за отчитане на разходите по приетата класификация на бюджета, ди-
ференцирано по източници на финансиране, държавна помощ от Агенцията и всички 
други източници, формиращи бюджета, и доказателства за реалното им плащане;
1.9. задължението за възстановяване на сума, равна на процентното изражение на 
предоставената държавна помощ от неотчетените разходи, в случай че отчетените 
разходи не достигат планираните в бюджета или са недопустими;
1.10. произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на по-
мощта съгласно ЗФИ и правилника за неговото прилагане; 
1.11. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по пред-
видения от законодателството ред, че е подал невярна или неистинска информация, 
въз основа на която е получил помощта, я възстановява на Агенцията в пълен размер 
ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответната сума до окон-
чателното є изплащане, съобразно изискванията на Закона за държавните помощи 
и Регламент № (ЕС) 651/2014; в този случай ИА НФЦ изпраща покана до кандидата 
за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок от получаването на 
поканата; в поканата за доброволно изпълнение Агенцията уведомява кандидата 
за размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, банковата сметка, 
по която да бъдат възстановени, реда, по който Агенцията да бъде уведомена за 
доброволното възстановяване, както и за действията по принудителното изпълнение, 
които ще бъдат предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение;
1.12. в случай че кандидатът не изпълни доброволно задължението си, в срок до 
10 работни дни след изтичането на срока за доброволно изпълнение на задължението, 
Агенцията уведомява Националната агенция за приходите за събиране на вземането.

2.За договор за 
производство на 
филм или сериал:

2.1. клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона за 
държавната помощ и условията 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.), 
че Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е администратор на държав-
ната помощ и че държавното подпомагане се осъществява по схема № …………………..;
2.2. размерът на предоставената държавна помощ в брутно изражение, т.е. преди 
облагането с данъци или други такси, видът и размерът на разходите и редът за 
отчитане на действително извършените разходи;
2.3. за наличие на подписани договори между продуцента и авторите съгласно чл.63 
на ЗАПСП за отстъпване на авторските им права;
2.4. етапите на създаването на филма (календарно-постановъчен план);
2.5. броят и размерът на траншовете (включително условия за сконтиране, когато 
са приложими), по които ще се превежда помощта не по-малък от три, като:
2.5.1. първият транш се предоставя за подготовка на проекта след сключване на 
договора;
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2.5.2. за да получи всеки следващ транш, продуцентът трябва да представи подро-
бен отчет за изразходваните средства от помощта и доказателства за реалното им 
плащане;
2.6. размерът на бюджета на филма, с приложени копия на доказателствата за оси-
гурено пълно финансиране;
2.7. вид и размер на допустими разходи съгласно чл. 59 от Правилника за прилагане 
на Закона за филмовата индустрия, които се поемат за сметка на помощта;
2.8. производственият етап на филма, който трябва да е завършен, за да бъде по-
лучен пореден транш;
2.9. снимачни дневници след приключване на снимачния период;
2.10. ред за отчитане на действително извършените разходи, като:
2.10.1. всички междинни отчети да са заверени от продуцента и неговия счетоводител, 
а преди изплащане на последния транш продуцентът представя финансов отчет за 
извършените разходи, заверен от експерт-счетоводител;
2.10.2. разходите да се отчитат по приетата класификация на бюджета, диференци-
рано по източници на финансиране: държавна помощ от Агенцията и всички други 
източници на финансиране;
2.11. надписите на филма да се съгласуват с Агенцията, като в тях и в рекламните 
материали бъде ясно упоменато, че филмът е създаден с подкрепата на Изпълни-
телна агенция „Национален филмов център“ чрез поставяне на съответното лого;
2.12. при международна копродукция, българският продуцент с мажоритарен български 
продуцент, изходните материали да бъдат депозирани за съхранение на територията 
на Република България в Българската национална филмотека;
2.13. датата на първия търговски показ;
2.14. правата на Агенцията за използване на филма за некомерсиални цели, след 
съгласуване с продуцента и разпространителя;
2.15. санкциите при неизпълнение;
2.16. условията за смяна на продуцента при форсмажорни обстоятелства;
2.17. задължението на продуцента да представи протоколно споразумение между 
него и режисьора за приета окончателна версия на филма съгласно чл. 63, ал. 4 на 
ЗАПСП;
2.18. задължението на продуцента да покаже окончателната версия на филма пред 
Националната техническа комисия;
2.19. продуцент, който разходва помощ не по предназначение, я възстановява на 
Агенцията съобразно изискванията на Закона за държавните помощи;
2.20. договорът изрично урежда и задължението на продуцента в определен срок 
след изготвянето на окончателната версия на филма на филмов или друг носител 
да предаде на Агенцията:
2.20.1. ликвидационен отчет за производствената себестойност на филма по образец 
на ИА НФЦ;
2.20.2. отчет за придобитите за производството на филма материали и активи съг- 
ласно Закона за счетоводството и тяхното изразходване;
2.20.3. следните копия на Филма: едно копие на DCP и ключ за прожектиране с 
езикова версия на български език и формат 2К или 4К; едно копие на DCP и ключ за 
прожектиране със субтитри на английски език и формат 2К или 4К; три броя Blu-Ray 
диска с българската езикова версия; три броя Blu-Ray диска с английски субтитри; 
на DCP или Blu-Ray диск българската версия на трейлъра (рекламния клип) на 
Филма; на DCP или Blu-Ray диск английската версия на трейлъра (рекламния клип) 
на Филма; филм за заснемането на Филма (мейкинг) до 15 минути, ако има такъв;
2.20.4. следните материали от Филма в един екземпляр: диаложен лист на филма 
на български и английски език; десет рекламни фотоса от филма в размер 18 × 24 
см или на цифров носител с резолюция не по-ниска от 300 dpi; портретни фотогра-
фии на основния творчески състав и работни моменти в размер 18 × 24 см или на 
цифров носител с резолюция не по-ниска от 300 dpi; плакати, издадени за показа 
на филма на територията на страната; по две копия на рекламните материали за 
Филма: брошури, публикации и др.;
2.20.5. за разпространението на филма продуцентът е длъжен да произведе следните 
рекламни материали: рекламна ролка (35 мм филмов позитив или цифров носи-
тел) – до 300 м.; рекламен видеоклип – до 30 сек; 
2.21. задължението продуцентът да предостави едно копие от филма на Българската 
национална филмотека в срока по чл. 6, ал. 1, т. 13 на Закона за задължително 
депозиране на екземпляри от печатни и други произведения в двумесечен срок от 
приемане на окончателната версия; неизпълнението на това задължение се счита 
за неизпълнение на договора с Агенцията;
2.22. място на пребиваване и контакти на продуцента по време на производствения 
и ликвидационния период, и по време на разпространението на филма; при промяна 
на тези данни продуцентът се задължава да уведоми ИА НФЦ в седемдневен срок 
след настъпването им;
2.23. произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на по-
мощта съгласно ЗФИ и правилника за неговото прилагане;
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2.24. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по 
предвидения от законодателството ред, че е подал невярна или неистинска инфор-
мация, въз основа на която е получил помощта, я възстановява на Агенцията в 
пълен размер ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответ-
ната сума до окончателното є изплащане, съобразно изискванията на Закона за 
държавните помощи и Регламент (ЕС) № 651/2014; в този случай ИА НФЦ изпраща 
покана до кандидата за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок 
от получаването на поканата; в поканата за доброволно изпълнение Агенцията 
уведомява кандидата за размера на дължимите суми, срока за възстановяването 
им, банковата сметка, по която да бъдат възстановени, реда, по който Агенцията 
да бъде уведомена за доброволното възстановяване, както и за действията по при-
нудителното изпълнение, които ще бъдат предприети след изтичането на срока за 
доброволно изпълнение;
2.25. в случай че кандидатът не изпълни доброволно задължението си, в срок до 10 
работни дни след изтичането на срока за доброволно изпълнение на задължението, 
Агенцията уведомява Националната агенция за приходите за събиране на вземането.

3. За договор за 
р еа лиза ци я на 
проект за разпрос-
транение на филм:

3.1. клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона за 
държавната помощ и условията 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.), че 
Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е администратор на държав-
ната помощ и че държавното подпомагане се осъществява по схема № …………………..;
3.2. за срок за разпространение на филма и предвиден брой зрители;
3.3. за бюджет на проекта;
3.4. за броя и размера на траншовете и изискваните отчетни документи за разход-
ването на помощта, както и условия за сконтиране, когато са приложими;
3.5. размерът на предоставената държавна помощ в брутно изражение, т.е. преди 
облагането с данъци или други такси, видът и размерът на допустимите разходи 
съгласно чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия и 
редът за отчитане на действително извършените разходи:
3.5.1. представяне на финансов отчет за извършените разходи, заверен от експерт-
счетоводител;
3.5.2. разходите да се отчитат по приетата класификация на бюджета, диференци-
рано по източници на финансиране, държавна помощ от Агенцията и всички други 
източници, формиращи бюджета и доказателства за реалното им плащане;
3.6. задължението за възстановяване на сума, равна на процентното изражение на 
предоставената държавна помощ от неотчетените разходи, в случай че отчетените 
разходи не достигат планираните в бюджета или са недопустими;
3.7. условието, че кандидатът губи право да кандидатства за финансиране по чл. 32 
от ЗФИ за срок от една година, в случай че отчетеният брой зрители е под 30 на 
сто от предвидените в плана за разпространение за срока на договора;
3.8. произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на помощ- 
та съгласно ЗФИ и правилника за неговото прилагане;
3.9. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по пред-
видения от законодателството ред, че е подал невярна или неистинска информация, 
въз основа на която е получил помощта, я възстановява на Агенцията в пълен размер 
ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответната сума до окон-
чателното є изплащане, съобразно изискванията на Закона за държавните помощи 
и Регламент (ЕС) № 651/2014; в този случай ИА НФЦ изпраща покана до кандидата 
за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок от получаването на 
поканата; в поканата за доброволно изпълнение Агенцията уведомява кандидата 
за размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, банковата сметка, 
по която да бъдат възстановени, реда, по който Агенцията да бъде уведомена за 
доброволното възстановяване, както и за действията по принудителното изпълнение, 
които ще бъдат предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение;
3.10. в случай че кандидатът не изпълни доброволно задължението си, в срок до 
10 работни дни след изтичането на срока за доброволно изпълнение на задължението, 
агенцията уведомява Националната агенция за приходите за събиране на вземането.

4. За договор за 
проект за показ на 
филми:

4.1. клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона 
за държавната помощ и условията 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.), че Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е ад-
министратор на държавната помощ и че държавното подпомагане се осъществява 
по схема № …………………..;
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4.2. размерът на предоставената помощ de minimis в брутно изражение, т.е. преди 
облагането с данъци или други такси, видът и размерът на разходите и редът за 
отчитане на действително извършените разходи съгласно чл. 66 от Правилника за 
прилагане на Закона за филмовата индустрия, броят и размерът на траншовете, 
както и условия за сконтиране, когато са приложими;
4.3. информация за показа на български или европейски филми, за които салонът 
кандидатства: брой прожекции, зрители, приходи по заглавия;
4.4. произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на помо-
щта съгласно ЗФИ и правилника за неговото прилагане;
4.5. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по пред-
видения от законодателството ред, че е подал невярна или неистинска информация, 
въз основа на която е получил помощта, я възстановява на Агенцията в пълен раз-
мер ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответната сума 
до окончателното є изплащане, съобразно изискванията на Закона за държавните 
помощи и Регламент 1407/2013; в този случай ИА НФЦ изпраща покана до канди-
дата за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок от получаването 
на поканата:
4.5.1. в поканата за доброволно изпълнение ИА НФЦ уведомява кандидата за размера 
на дължимите суми, срока за възстановяването им, банковата сметка, по която да 
бъдат възстановени, реда, по който ИА НФЦ да бъде уведомена за доброволното 
възстановяване, както и за действията по принудителното изпълнение, които ще 
бъдат предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение;
4.5.2. в случай че кандидатът не изпълни доброволно задължението си, в срок до 
10 работни дни след изтичането на срока за доброволно изпълнение на задължението, 
ИА НФЦ уведомява Националната агенция за приходите за събиране на вземането.

5. За договор за ре-
ализация на про-
ект на фестивал и 
културна проява:

5.1. клауза, че държавното финансиране се осъществява по смисъла на Закона за 
държавната помощ и условията 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.), че 
Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е администратор на държав-
ната помощ и че държавното подпомагане се осъществява по схема № …………………..;
5.2. размерът на предоставената държавна помощ в брутно изражение, т.е. преди 
облагането с данъци или други такси, видът и размерът на разходите и редът за 
отчитане на действително извършените разходи;
5.3. бюджет на проекта;
5.4. броят и размерът на траншовете и изискваните отчетни документи за разходва-
нето на помощта, както и условия за сконтиране, когато са приложими;
5.5. видът и размерът на допустимите разходи и ред за отчитане на действително 
извършените разходи съгласно чл. 66 от Правилника за прилагане на Закона за 
филмовата индустрия;
5.6. представяне на финансов отчет за извършените разходи, заверен от експерт-
счетоводител:
5.6.1. разходите да се отчитат по приетата класификация на бюджета, диференци-
рано по източници на финансиране, държавна помощ от агенцията и всички други 
източници, формиращи бюджета и доказателства за реалното им плащане;
5.6.2. условието, че допустимата разлика между отчетени и планирани разходи не 
може да надвишава 10 на сто от общите по отчет;
5.7. задължението за възстановяване на сума, равна на процентното изражение на 
предоставената държавна помощ от неотчетените разходи, в случай че отчетените 
разходи не достигат планираните в бюджета;
5.8. произтичащите от получаване на помощта задължения за получателя на помо-
щта съгласно ЗФИ и правилника за неговото прилагане;
5.9. кандидат, който разходва помощ не по предназначение или се установи по пред-
видения от законодателството ред, че е подал невярна или неистинска информация, 
въз основа на която е получил помощта, я възстановява на Агенцията в пълен раз-
мер ведно със законната лихва, от момента на получаването на съответната сума 
до окончателното є изплащане, съобразно изискванията на Закона за държавните 
помощи и Регламент (ЕС) № 651/2014; в този случай ИА НФЦ изпраща покана до 
кандидата за доброволно изпълнение на задължението в 14-дневен срок от получа-
ването на поканата:
5.9.1. в поканата за доброволно изпълнение Агенцията уведомява кандидата за размера 
на дължимите суми, срока за възстановяването им, банковата сметка, по която да 
бъдат възстановени, реда, по който Агенцията да бъде уведомена за доброволното 
възстановяване, както и за действията по принудителното изпълнение, които ще 
бъдат предприети след изтичането на срока за доброволно изпълнение;
5.9.2. в случай че кандидатът не изпълни доброволно задължението си, в срок до 
10 работни дни след изтичането на срока за доброволно изпълнение на задължението, 
Агенцията уведомява Националната агенция за приходите за събиране на вземането.

 “



БРОЙ 67  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  123   

Преходни и заключителни разпоредби
§ 109. В Тарифата за таксите, които се 

събират от Изпълнителна агенция „Национа-
лен филмов център“ по Закона за филмовата 
индустрия, приета с Постановление № 104 на 
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 48 
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 
от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 6 от 2012 г., 
бр. 21 от 2013 г. и бр. 102 от 2018 г.), се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „български филмов“ се 

заменят с „независим“;
бб) създава се нова т. 2:
„2. доставчици на филмопроизводствени 

услуги – 240 лв.;“
вв) досегашните т. 2 – 5 стават съответно 

т. 3 – 6;
гг) създава се т. 7:
„7. професионални организации и юридиче-

ски лица с нестопанска цел с дейност в областта 
на филмовата индустрия – 240 лв.“

2. В чл. 2, ал. 1:
а) в т. 1 след думата „киносалон“ се доба-

вя „на видеоносител и/или DVD или на друг 
носител“;

аа) буква „а“ се изменя така:
„а) на филм с категория „А“, „В“, „С“, „C+“, 

„D“ и „D+“ – 140 лв.;“
б) точка 2 се отменя.
3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. За кандидатстване на проект за фи-

нансово подпомагане от агенцията се събират 
следните такси:

1. за създаване на български филм, на бъл-
гарски филми, свързани с национални прояви 
и чествания на събития и бележити дейци, 
на филми при условията на копродукция с 
държави – страни по Европейската конвенция 
за кинематографската копродукция, и с дру-
ги страни, с които Република България има 
сключени спогодби в областта на филмовата 
индустрия и аудио-визията, на филми при 
условията на копродукция с Българската на-
ционална телевизия или с друг телевизионен 
оператор с национален обхват и на български 
дебютен филм:

а) пълнометражен игрален, документален и 
анимационен филм или сериал – 910 лв., от кои- 
то 460 лв. при кандидатстване за разглеждане 
на проекта от художествена комисия и 450 лв. 
при допускане за разглеждане на проекта от 
Първи състав на финансова комисия;

б) късометражен игрален, документален и 
анимационен филм или сериал – 910 лв., от кои- 
то 460 лв. при кандидатстване за разглеждане 
на проекта от художествена комисия и 450 лв. 
при допускане за разглеждане на проекта от 
Първи състав на финансова комисия;

2. за възстановяване на разходи за производ-
ство на филм, включително сериал – 2060 лв., 
от които 1300 лв. – при кандидатстване за раз-

глеждане на проекта от Национална комисия за 
оценка на проекти за възстановяване на разходи, 
и 760 лв. – при допускане за разглеждане на 
проекта от Втори състав на финансова комисия;

3. за производство на игрални, документални 
или анимационни сериали – 1080 лв., от които 
630 лв. – за разглеждане на проект за игрален, 
документален и анимационен сериал от нацио- 
нални художествени комисии по чл. 8, ал. 1, 
буква „б“, и 450 лв. – за разглеждане на проекта 
от Първи състав на финансова комисия;

4. за фестивали и културни прояви – 210 лв.;
5. за дейности за писане на сценарий, както 

и дейности на предпроизводствен етап за съз-
даване на български игрален, документален и 
анимационен филм, включително сериал и за 
филм при условията на международна копро-
дукция с българско участие – 600 лв., от които 
300 лв. при кандидатстване за разглеждане на 
проекта от художествена комисия и 300 лв. 
при допускане за разглеждане на проекта от 
Първи състав на финансова комисия;

6. за разпространение на български филм и за 
филм, създаден при условията на копродукция 
с европейски страни и с други страни, с които 
Република България има сключени спогодби 
в областта на филмовата индустрия – 650 лв., 
от които 200 лв. при кандидатстване за раз-
глеждане на проекта от национална комисия 
за разпространение на филми и 450 лв. при 
допускане за разглеждане на проекта от Първи 
състав на финансова комисия;

7. за показ на български филм и на филм, 
създаден при условията на копродукция с 
европейски страни и с други страни, с които 
Република България има сключени спогодби 
в областта на филмовата индустрия – 250 лв.;

8. за промоция на български филми на меж-
дународни и национални кинофестивали, седми-
ци и панорами на българското кино – 250 лв.;

9. за извършване на оценка от техническа 
комисия на игрален, документален и анимацио- 
нен филм над 60 минути – 470 лв.; за игрален, 
документален и анимационен филм до 60 ми-
нути – 300 лв.; за сериал от 6 серии – 930 лв., 
за сериал от 7 до 14 серии – 1300 лв.;

10. за извършване на проверка за съответ-
ствие на одобрения за финансиране проект с 
готовия филм, съответно сериал от Приема-
телната комисия за игрален, документален 
и анимационен филм – 530 лв.; за сериал от 
6 серии – 930 лв.; за сериал от 7 до 14 се-
рии – 1300 лв.“

§ 110. В 1-месечен срок от влизането в сила на 
това постановление изпълнителният директор 
на Изпълнителна агенция „Национален филмов 
център“ утвърждава образеца на спецификация 
по чл. 29, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане 
на Закона за филмовата индустрия.

§ 111. В срок до 2 месеца от влизането в 
сила на това постановление агенцията слу-
жебно вписва в регистъра по чл. 15, ал. 1 от 
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ЗФИ всички лица, които участват като автори 
или носители на сродни права в проектите, 
допуснатите до финансиране през последните 
5 години, ако по отношение на тях са изпълнени 
изискванията за вписване в регистъра. Вписва-
нето се извършва със заповед на изпълнителния 
директор. Копие от заповедта се изпраща на 
лицата, вписани служебно в регистъра.

§ 112. В срок до 1 месец от влизането в 
сила на това постановление, след консултации 
с организациите, вписани в регистъра по чл. 19, 
ал. 1, т. 10 от ЗФИ, изпълнителният директор 
на агенцията утвърждава списък с фестивали 
класове А и Б, който се прилага при оценка 
на проектите по чл. 27, ал. 1, т. 5, буква „г“ от 
ЗФИ за 2021 г.

§ 113. До сформирането на Национален 
съвет за кино процедурата по жребий по 
чл. 40м, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за филмовата индустрия се провежда 
без участието на член на съвета.

§ 114. Изпълнителният директор на Изпъл-
нителна агенция „Национален филмов център“ 
издава заповед за определяне състава на на-
ционалната комисия за оценка на проекти за 
възстановяване на разходи в срок до два месеца 
от влизането в сила на това постановление.

§ 115. (1) Схемите за държавна помощ по 
чл. 26, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗФИ се прилагат за срока 
на прилагане на Регламент (ЕС) № 651/2014.

(2) Схемата за държавна помощ по чл. 26, 
ал. 1, т. 5 от ЗФИ се прилага за срок не по-
дълъг от срока за прилагане на Регламент (ЕС) 
№ 1407/2013.

(3) След изтичането на срока по ал. 1 и 2 
нови държавни и минимални помощи не могат 
да бъдат предоставяни.

(4) Плащанията, които не са приключили 
до изтичането на срока по ал. 1 и 2, могат да 
се извършват, но само въз основа на договори 
за държавно подпомагане, сключени в посо-
чения срок.

§ 116. (1) По реда на това постановление за 
финансиране по схемите съгласно чл. 26, ал. 1, 
т. 1 от ЗФИ могат да кандидатстват проекти, 
които към влизането му в сила са преминали:

1. оценка за културен продукт до 31 декем-
ври 2020 г.;

2. оценка за културен продукт и финансова 
оценка до 31 декември 2020 г.;

3. оценка на културен продукт до 31 декември 
2020 г. и финансова оценка след 31 декември 
2020 г.;

4. оценка за културен продукт след 31 де-
кември 2020 г.

(2) Заявителите на проекти по ал. 1, т. 1 
подават ново заявление до изпълнителния ди-
ректор за насочване на проекта за разглеждане 
от Първия състав на финансовата комисия по 
реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за при-
лагане на Закона за филмовата индустрия. В 
заявлението изрично се посочва, че проектът 

е преминал оценка за културен продукт. Аген-
цията служебно комплектува документациите 
и проектите по тези производства.

(3) Заявителите на проекти по ал. 1, т. 2 
подават заявление по чл. 55, ал. 6 от правил-
ника, като в заявлението изрично се посочва, 
че проектът е преминал оценка за културен 
продукт и финансова оценка. Към заявлението 
се представя бюджет на проекта, придружен с 
договори и документи, удостоверяващи осигу-
рено пълно финансиране на проекта: финансов 
план, календарен план, договори или други до-
кументи, потвърждаващи размера на разходите, 
както и договор за копродукция, от който да е 
видно всеки разход в каква степен се поема от 
всеки от копродуцентите. Агенцията служебно 
комплектува документациите и проектите по 
тези производства.

(4) Заявителите на проекти по ал. 1, т. 3 по-
дават заявление по реда на това постановление 
за проверка на съответствие на финансовата 
оценка с изискванията на правилника. В за-
явлението изрично се посочва, че проектът е 
преминал оценка за културен продукт. Аген-
цията служебно комплектува документациите 
и проектите по тези производства.

(5) Заявителите на проекти по ал. 1, т. 4 
подават заявление по реда на това постановле-
ние за проверка на съответствие на оценка за 
културен продукт с изискванията на правил-
ника. Агенцията служебно комплектува доку-
ментациите и проектите по тези производства.

§ 117. (1) Подадените до датата на влизане-
то в сила на това постановление заявления за 
разглеждане на проекти за организиране на 
фестивали подлежат на оценка за културен 
продукт пред националната комисия за фес-
тивали и културни прояви по реда на глава 
десета „а“ от Правилника за прилагане на 
Закона за филмовата индустрия.

(2) Заявителите на проекти по ал. 1 са длъжни 
в срок до 1 месец от влизането в сила на това 
постановление да приведат заявлението си в 
съответствие с изискванията на правилника, 
като подадат ново заявление и към него при-
ложат документите, необходими за извършване 
на оценката по критериите по чл. 27, ал. 5 от 
ЗФИ. Датата на подаване на първоначалното 
заявление се счита за дата на неговата регистра-
ция за разглеждане от националната комисия 
за фестивали и културни прояви. Агенцията 
служебно комплектува документациите и про-
ектите по тези производства.

§ 118. Постановлението влиза в сила от дата-
та на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4878
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 
ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2021 г. за осигуряване 
на техника за провеждане на обучение в 
електронна среда в държавни и общински 
образователни институции на територията 

на Република България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в 
размер 2 500 000 лв. за закупуване на техника 
за провеждане на обучение в електронна среда 
в държавните и общинските образователни 
институции по бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2021 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез 
преструктуриране на разходите и/или транс-
ферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на всеобхватното, достъпно и качествено пред- 
училищно и училищно образование. Учене 
през целия живот“, бюджетна програма „Оси-
гуряване на качеството в системата на преду-
чилищното и училищното образование“, по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2021 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

Чл. 3. Закупената техника за провеждане 
на обучение в електронна среда се разпределя 
и предоставя на държавните и общинските 
институции съгласно критерии, определени 
със заповед на министъра на образованието 
и науката. Разпределението по институции се 
публикува на интернет страницата на Минис-
терството на образованието и науката.

Чл. 4. Министърът на образованието и на-
уката да извърши произтичащите промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от чл. 1 промени по централния 
бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание 

чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се 

възлага на министъра на образованието и 
науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4879

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 
ОТ 9 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Постановление № 309 на Минис-
терския съвет от 2018 г. за приемане на 
Класификатор на длъжностите на военно-
служещите в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на минис-
търа на отбраната и Българската армия (обн., 
ДВ, бр. 105 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 86 от 
2019 г. и бр. 101 от 2020 г.) в приложението 
към член единствен се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В Длъжностно ниво 37, на ред 1, в 
колона 2 думата „Командващ“ се заменя с 
„Командир“ и в колона 4 кодът „1837 0001“ 
се заменя със „1737 0001“.

2. В Длъжностно ниво 36, на ред 4, в 
колона 4 се добавя код „1836 0004“.

3. В Длъжностно ниво 35, на ред 1, в 
колона 2 думата „командващ“ се заменя с 
„командир“ и в колона 4 кодът „1735 0001“ 
се заменя с „1635 0001“.

4. В Длъжностно ниво 32, на ред 6, в ко-
лона 2 думите „Заместник-началник на щаба 
на …“ се заменят със „Заместник-началник 
на щаба (по …) на …“.

5. В Длъжностно ниво 30, на ред 12, в 
колона 2 думите „Заместник-началник на 
щаба на … (в.ф.)“ се заменят със „Заместник-
началник на щаба (по …) на …“.

6. В Длъжностно ниво 29:
а) на ред 1, в колона 2 думите „Главен 

инженер“ се заменят със „Заместник-начал-
ник на щаба (по …) на …“;

б) на ред 5, в колона 5 думите „кп5“ се 
заменят с „кп1, кп5“.

7. В Длъжностно ниво 28:
а) на ред 6, в колона 3 след йерархическо 

ниво „ОН2“ се поставя наклонена черта и 
се добавя „ОН3“;

б) на ред 7, в колона 3 след йерархическо 
ниво „ОН2“ се поставя наклонена черта и 
се добавя „ОН3“.

8. В Длъжностно ниво 27 се създава ред 11:
„

11.
Заместник-директор на 
департамент (професор, 
доцент)

ОН2 1427 9011
1527 9011

кп1, 
кп5

“
9. В Длъжностно ниво 26, на ред 12, в ко-

лона 2 след думите „Командир на курсантски 
батальон-старши преподавател“ се поставя 
наклонена черта и се добавя „Командир на 
курсантски батальон“.

10. В Длъжностно ниво 25 се създава ред 8:
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„

8.
Началник на Военно-
морски координационен 
елемент

ТН3 1425 7008 кп1

“
11. В Длъжностно ниво 24:
а) на ред 19, в колона 3 след йерархическо 

ниво „ОН2“ се поставя наклонена черта и се 
добавя „ОН3“;

б) на ред 20, в колона 3 след йерархическо 
ниво „ОН2“ се поставя наклонена черта и се 
добавя „ОН3“;

в) създават се редове 22 и 24:
„

22. Главен експерт в отдел ОН3 1424 7022 кп1

23. Главен експерт в отдел ОН3 1424 6023 кп5

24. Командир на научноиз-
следователски кораб ОН2 1424 7024 кп1

“
12. В Длъжностно ниво 22:
а) на ред 1, в колона 2 думата „командва-

щия“ се заменя с „командира“;
б) на ред 3, в колона 2 думите „Заместник-

командир на курсантски батальонпреподава-
тел“ се заменят със „Заместник-командир на 
курсантски батальон-преподавател“ и след тях 
се поставя наклонена черта и се добавя „За-
местник-командир на курсантски батальон“;

в) създават се редове 21 и 22:
„

21.
Заместник-началник на 
Военноморски коорди-
национен елемент

ТН3 1322 7021 кп1

22.

Старши помощник-ко-
мандир на научноизсле-
дователски кораб – ин-
структор

ОН2 1322 7022 кп1

“
13. В Длъжностно ниво 21, на ред 3, в колона 4 

кодът „1321 5003“ се заменя с „1321 6003“.
14. В Длъжностно ниво 20:
а) на ред 30, в колона 4 кодът „1320 5030“ 

се заменя с „1320 6030“ и се добавя код „1320 
9030“;

б) създава се ред 32:
„

32.
Командир на сектор на 
научноизследователски 
кораб

ОН2 1320 5032 ко1

“
15. В Длъжностно ниво 19:
а) на ред 12, в колона 2 след думите „Коман-

дир на курсантска рота/батареяпреподавател“ 
се заменят с „Командир на курсантска рота/
батарея-преподавател“ и след тях се поставя 
наклонена черта и се добавя „Командир на 
курсантска рота/батарея“;

б) създава се ред 24:

„

24.
Командир/Началник на 
секция на научноизсле-
дователски кораб

ОН2 1219 5024 ко1

“
16. В Длъжностно ниво 18:
а) на ред 1, в колона 2 след думата „ранг“ 

се поставя наклонена черта и се добавя „на-
учноизследователски кораб“, а в колона 3 
йерархическо ниво „ТН1“ се заменя с „ОН2/
ТН1“;

б) на ред 8, в колона 2 след думите „голям 
спомагателен кораб“ се поставя наклонена 
черта и се добавя „научноизследователски 
кораб“, а в колона 3 йерархическо ниво „ТН1“ 
се заменя с „ОН2/ТН1“;

в) на ред 11, в колона 2 след думата „фре-
гата“ се поставя запетая и се добавя „борден“;

г) на ред 27: 
аа) в колона 3 йерархическо ниво „ОН2“ 

се заменя с „ОН1/ОН2/ОН3“; 
бб) в колона 4 след кода „1018 5027“ се 

добавя „1018 9027“, след кода „1118 5027“ се 
добавя „1118 9027“ и след кода „1218 5027“ се 
добавя „1218 9027“.

17. В Длъжностно ниво 17:
а) на ред 3, в колона 2 след думите „спо-

магателен кораб“ се поставя наклонена черта 
и се добавя „научноизследователски кораб“;

б) на ред 36, в колона 3 йерархическо ниво 
„ТН1“ се заменя с „ОН2/ТН1“.

18. В Длъжностно ниво 15, на ред 6, в 
колона 3 йерархическо ниво „ТН1“ се заменя 
с „ОН2/ТН1“.

19. В Длъжностно ниво 10:
a) ред 9 се заличава;
б) на ред 17, в колона 2 думите „в ЦДО на 

… (СКС/вид въоръжена сила)“ се заличават, 
а в колона 3 йерархическо ниво „ТН5“ се 
заменя с „ОН1“;

в) създават се редове 38 и 39:
„

38. Старши боен
водолаз ТН3/ТН4

3010 2038
3110 2038
3210 2038 

по1

39. Старши боен водо-
лаз-парашутист ТН3/ТН4

3010 2039
3110 2039
3210 2039 

по1

“
20. В Длъжностно ниво 6 се създават ре-

дове 14 и 15:
„

14. Боен водолаз ТН3/ТН4 4306 1014
4406 1014

15. Боен водолаз-пара-
шутист ТН3/ТН4 4306 1015

4406 1015

“
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21. В Длъжностно ниво 5, на ред 11, в 
колона 3 йерархическо ниво „ТН1“ се заменя 
с „ОН2/ТН1“.

22. В Длъжностно ниво 3 се създават 
редове 17 – 19:
„

17. Младши боен во-
долаз ТН3/ТН4

4003 1017
4103 1017
4203 1017

18. Младши боен водо-
лаз-парашутист ТН3/ТН4

4003 1018
4103 1018
4203 1018

19. Младши инструктор 
(по …)

ОН2/ОН3/
ТН1/ТН2/
TН3/ТН4/
ТН5/ТН6/
ТН7

4003 1019
4103 1019
4203 1019

“
23. В Длъжностно ниво 2, на ред 79, в 

колона 3 йерархическо ниво „ОН2“ се заменя 
с „ОН1/ОН2“.

24. В „Забележки“, в точка ІІІ думите 
„военни академии и висши военни училища“ 
се заменят със „Съвместно командване на 
специалните операции, военни академии и 
висши военни училища“ и думите „управление 
на СКИС и др.“ се заменят с „Командване 
за логистична поддръжка и Командване за 
комуникационно-информационна поддръжка 
и киберотбрана“.

§ 2. В Постановление № 54 на Минис-
терския съвет от 2010 г. за приемане на Ус-
тройствен правилник на Министерството на 
отбраната и за определяне на структури на 
пряко подчинение на министъра на отбраната 
(обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 
и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 
55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г., 
бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г., бр. 78 от 2017 г., 
бр. 49, 56 и 106 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г. и 
бр. 9 и бр. 86 от 2020 г.) в приложение № 6 
към чл. 8 се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В т. 1 след думите „3101 щатни бройки“ 
се поставя точка и запетая и се добавя „към 
1 декември 2021 г. – 3141 щатни бройки“.

2. В т. 10 след думите „520 щатни бройки“ 
се поставя точка и запетая и се добавя „към 
1 октомври 2021 г. – 548 щатни бройки“.

3. В т. 11 след думите „283 щатни бройки“ 
се поставя точка и запетая и се добавя „към 
1 септември 2021 г. – 295 щатни бройки“.

4. Точка 13 се отменя.
§ 3. В Устройствения правилник на Ми-

нистерството на отбраната, приет с Пос- 
тановление № 5 на Министерския съвет 
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и 
доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.; 
Решение № 8959 на Върховния админи-
стративен съд от 2016 г. – бр. 11 от 2017 г.; 
изм. и доп., бр. 71 от 2017 г., бр. 43, 70 и 

106 от 2018 г., бр. 9, 37, 85 и 101 от 2020 г. и  
бр. 48 от 2021 г.), се правят следните изме-
нения:

1. В чл. 6, ал. 4 думите „командващия 
на Съвместното командване на силите, от 
командирите на видовете въоръжени сили, 
от командира на Съвместното командване 
на специалните операции“ се заменят с 
„командирите на структури по чл. 60д от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България“.

2. В чл. 7:
а) в ал. 1, т. 19 думите „Съвместното ко-

мандване на силите, видовете въоръжени сили 
и Съвместното командване на специалните 
операции“ се заменят с „и структурите по 
чл. 60д от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България“; 

б) в ал. 4 думите „командващия на Съв-
местното командване на силите, командирите 
на видовете въоръжени сили, командира на 
Съвместното командване на специалните 
операции“ се заменят с „командирите на 
структури по чл. 60д от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България“.

3. В чл. 9, т. 1 думите „Съвместното ко-
мандване на силите, на Сухопътните войски, 
Военновъздушните сили, Военноморските 
сили и Съвместното командване на специал-
ните операции“ се заменят със „структурите 
по чл. 60д от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България“.

4. В чл. 38, т. 15 думите „Съвместното 
командване на силите, видовете въоръжени 
сили, Съвместното командване на специал-
ните операции, стационарната комуникаци-
онна и информационна система“ се заменят 
със „структурите по чл. 60д от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България“.

§ 4. В Наредбата за пенсиите и осигурител-
ния стаж, приета с Постановление № 30 на Ми-
нистерския съвет от 2000 г. (oбн. ДВ, бр. 21 от  
2000 г.; изм. и доп., бр. 43 , 61 и 81 от 2000 г., 
бр. 36 от 2001 г., бр. 19, 21, 74, 76 и 119 от 2002 г., 
бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 
от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., 
бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г.,  
бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 
и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г.,  
бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., 
бр. 17 и 54 от 2016 г. , бр. 29 и 41 от  
2017 г., бр. 21, 49 и 107 от 2018 г., бр. 40 
и 62 о т 2 019 г. ,  бр.  74 о т 2 0 2 0 г.  и  
бр. 37 от 2021 г.), в чл. 4, т. 8 думата „команд-
ващия“ се заменя с „командира“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Необходимите средства за изпълнение 

на постановлението се осигуряват в рамките 
на бюджета на Министерството на отбраната 
за съответната година.
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§ 6. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на отбраната.

§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2021 г. с изключение на § 1, 
т. 19, букви „а“ и „б“, които влизат в сила от 
1 октомври 2021 г.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4891

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 
ОТ 9 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве-
ния правилник на Изпълнителна агенция 
„Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“, приет с Постано-
вление № 237 на Министерския съвет от 
2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и 
доп., бр. 24 от 2019 г. и бр. 20 и 27 от 2021 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В наименованието и навсякъде в текста 
думите „Изпълнителна агенция „Оперативна 
програма „Наука и образование за интели-
гентен растеж“ се заменят с „Изпълнителна 
агенция „Програма за образование“.

§ 2. Навсякъде в текста с изключение на 
чл. 4, ал. 1 след думите „по ОП „НОИР“ 
се добавя „и по Програма „Образование“, а 
след думите „на ОП „НОИР“ се добавя „и 
на Програма „Образование“.

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Агенцията изпълнява функциите на 

управляващ орган на Програма „Образова-
ние“ за програмен период 2021 – 2027 г. и 
всички произтичащи от това задължения и 
отговорности съгласно националното законо-
дателство и правото на Европейския съюз.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4.

§ 4. В чл. 5, ал. 2, изречение първо чис-
лото „109“ се заменя със „118“. 

§ 5. В чл. 12 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Осъществяването на функциите по 

ал. 1 се подпомага от служители, които 
заемат по трудово правоотношение длъж-
ността „сътрудник по управление на евро-
пейски проекти и програми“ и са назначени 
за срок до приключването на съответната 
програма – Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ или 
Програма „Образование“.

(3) Възнагражденията на служителите 
по ал. 2, включително разходите за задъл-

жителни осигурителни вноски за сметка 
на осигурителя, се финансират изцяло от 
Приоритетна ос „Техническа помощ“ на съ-
ответната програма – Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ или Програма „Образование“.“

§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 10 думите „организира и координира 

дейностите на подкомитета и тематичните 
работни групи, които подпомагат дейността 
на КН на ОП „НОИР“ се заличават;

б) точка 12 се изменя така:
„12. координира дейностите и участва 

в изготвянето на годишния доклад и на 
окончателния доклад за изпълнението на  
ОП „НОИР“, както и на регулярните куму-
лативни данни и на окончателния доклад за 
изпълнение на Програма „Образование“;“.

2.  Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по 

ал. 1 се подпомага от служители, които 
заемат по трудово правоотношение длъж-
ността „сътрудник по управление на евро-
пейски проекти и програми“ и са назначени 
за срок до приключването на съответната 
програма – Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ или 
Програма „Образование“.

(3) Възнагражденията на служителите 
по ал. 2, включително разходите за задъл-
жителни осигурителни вноски за сметка 
на осигурителя, се финансират изцяло от 
Приоритетна ос „Техническа помощ“ на съ-
ответната програма – Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ или Програма „Образование“.“

§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по 

ал. 1 се подпомага от служители, които 
заемат по трудово правоотношение длъж-
ността „сътрудник по управление на евро-
пейски проекти и програми“ и са назначени 
за срок до приключването на съответната 
програма – Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ или 
Програма „Образование“.

(3) Възнагражденията на служителите 
по ал. 2, включително разходите за задъл-
жителни осигурителни вноски за сметка 
на осигурителя, се финансират изцяло от 
Приоритетна ос „Техническа помощ“ на съ-
ответната програма – Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ или Програма „Образование“.“

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. провежда производства по определяне 

на финансови корекции съгласно чл. 70, ал. 1 
и сл. от ЗУСЕСИФ;“.

2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Осъществяването на функциите по 

ал. 1 се подпомага от служители, които 
заемат по трудово правоотношение длъж-
ността „сътрудник по управление на евро-
пейски проекти и програми“ и са назначени 
за срок до приключването на съответната 
програма – Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ или 
Програма „Образование“.

(5) Възнагражденията на служителите 
по ал. 4, включително разходите за задъл-
жителни осигурителни вноски за сметка 
на осигурителя, се финансират изцяло от 
Приоритетна ос „Техническа помощ“ на съ-
ответната програма – Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ или Програма „Образование“.“

§ 9. В приложението към чл. 5, ал. 2 се 
правят следните изменения:

1. В наименованието числото „109“ се 
заменя със „118“.

2. На ред „Специализирана администра-
ция“ числото „83“ се заменя с „92“.

3. На ред „дирекция „Управление на риска 
и контрол“ числото „13“ се заменя с „14, в 
т.ч. сътрудници по УЕПП – 3“.

4. На ред „дирекция „Програмиране, наб- 
людение и оценка“ числото „12“ се заменя с 
„14, в т.ч. сътрудници по УЕПП – 2“.

5. На ред „дирекция „Подбор на проекти 
и договаряне“ числото „13“ се заменя с „16, 
в т.ч. сътрудници по УЕПП – 3“.

6. На ред „Главна дирекция „Верифи-
кация“ числото „45“ се заменя с „48, в т.ч. 
сътрудници по УЕПП – 10“.

Допълнителна разпоредба
§ 10. Преименува се Изпълнителната 

агенция „Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ в 
Изпълнителна агенция „Програма за обра-
зование“.

Заключителни разпоредби
§ 11. В Постановление № 13 на Минис-

терския съвет от 2018 г. за определяне на 
второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра на образованието и наука-
та (обн., ДВ, бр. 12 от 2018 г.; изм. и доп., 
бр. 24 от 2018 г., бр. 6 и 24 от 2019 г., бр. 12 
от 2020 г. и бр. 20 и 27 от 2021 г.) се правят 
следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 1, т. 3 думите „Изпълни-
телна агенция „Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж“ се 

заменят с „Изпълнителна агенция „Програма 
за образование“.

2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, в 
т. 3 думите „Изпълнителна агенция „Опе-
ративна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ се заменят с „Изпъл-
нителна агенция „Програма за образование“, 
а числото „109“ се заменя със „118“. 

§ 12. В Класификатора на длъжностите 
в администрацията, приет с Постановление 
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., 
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 
2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., 
бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 
и 94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г., бр. 1, 2 
и 93 от 2019 г., бр. 93, 99, 101 и 105 от 2020 г. 
и бр. 21 от 2021 г.), навсякъде в текста ду-
мите „Изпълнителна агенция „Оперативна 
програма „Наука и образование за интели-
гентен растеж“ се заменят с „Изпълнителна 
агенция „Програма за образование“.

§ 13. Постановлението влиза в сила три 
дни след датата на обнародването му в „Дър-
жавен вестник“.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4892

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 
ОТ 9 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Постановление № 277 на Минис-
терския съвет от 2013 г. за създаване на 
Център за развитие на човешките ресурси и 
за приемане на Правилник за устройството 
и дейността на Центъра за развитие на чо-
вешките ресурси (обн., ДВ, бр. 107 от 2013 г.; 
изм. и доп., бр. 50 от 2014 г., бр. 61 от 2016 г. 
и бр. 51 от 2019 г.) се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В чл. 5 числото „51“ се заменя с „53“.
2. В чл. 7:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) При изпълнение на своите правомощия 

изпълнителният директор се подпомага от 
заместник изпълнителен директор. Замест-
ник изпълнителният директор се назначава 
от изпълнителния директор по предложение 
на министъра на младежта и спорта.“

§ 2. В Правилника за устройството и дей-
ността на Центъра за развитие на човешките 
ресурси, приет с Постановление № 277 на 
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Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, 
бр. 107 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2014 г., 
бр. 61 от 2016 г. и бр. 51 от 2019 г.), се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) При изпълнение на своите правомо-

щия изпълнителният директор се подпомага 
от заместник изпълнителен директор, който 
се назначава от изпълнителния директор по 
предложение на министъра на младежта и 
спорта.“;

б) създава се ал. 3:
„(3) Административното ръководство на 

центъра се осъществява от главен секретар, 
който координира и контролира админис- 
тративните звена за точното спазване на 
нормативните актове и на законните раз-
пореждания на изпълнителния директор.“

2. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Функциите на изпълнителния ди-

ректор в негово отсъствие се изпълняват 
от заместник изпълнителен директор, а в 
отсъствието и на двамата – от държавен 
служител, определен за всеки конкретен 
случай.“

3. Създава се нов чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Заместник изпълнителният 

директор подпомага изпълнителния директор 
при осъществяване на функциите му, като:

1. подпомага дейността на изпълнителния 
директор при администрирането и управлени-
ето на дейностите от Програма „Еразъм +“, 
които са свързани с ключови дейности, 
сектори „Младеж“ и „Спорт“, както и с ад-
министрирането на Програма „Европейски 
корпус за солидарност“;

2. представлява центъра пред български 
и чуждестранни физически и юридически 
лица, държавни органи и международни 
организации – при нарочно делегиране от 
страна на изпълнителния директор;

3. осъществява контакти и сътрудничи с 
международни организации и институции 
съобразно възложените му функции от страна 
на изпълнителния директор;

4. взаимодейства и сътрудничи с органите 
на централната власт, с органите на мест-
ното самоуправление и с неправителствени 
организации в страната за реализирането на 
проекти с оглед на делегираните му право-
мощия от изпълнителния директор;

5. контролира процеса по въвеждането 
на автоматизирани системи в работата на 
центъра;

6. изпълнява и други функции, които са 
определени с нормативен акт или са му въз-
ложени от изпълнителния директор.

(2) При отсъствие на заместник изпълни-
телния директор функциите му се изпълняват 

от определен от изпълнителния директор на 
центъра държавен служител.“

4. Досегашният чл. 8а става чл. 8б.
5. В чл. 9, ал. 5 числото „51“ се заменя 

с „53“.
6. В чл. 13, т. 1 след думите „изпълни-

телния директор“ се поставя запетая и се 
добавя „заместник изпълнителния директор“.

7. В чл. 18, ал. 2 думата „директора“ се 
заменя с „изпълнителния директор“.

8. В чл. 23 се създава ал. 5:
„(5) Приемното време на администра-

тивните звена се определя със заповед на 
изпълнителния директор на центъра.“

9. Приложението към чл. 9, ал. 6 се из-
меня така:

„Приложение 
към чл. 9, ал. 6

Численост на персонала в организационните 
структури на Центъра за развитие на човеш-

ките ресурси – 53 щатни бройки

Изпълнителен директор 1
Заместник изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Финансов контрольор 1
звено „Вътрешен одит“ 2
дирекция „Проверки на място и мони-
торинг“ 5
Обща администрация 12
в т.ч.
дирекция „Административно-правни 
и финансово-счетоводни дейности“ 12
Специализирана администрация 30
в т.ч.
дирекция „Селекция, договориране и 
отчитане“ 30“.

§ 3. В Устройствения правилник на Ми-
нистерството на младежта и спорта, приет 
с Постановление № 142 на Министерския 
съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г.; 
изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 
2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 27 и 65 от 2017 г., 
бр. 8 от 2019 г. и бр. 46 от 2020 г.), се правят 
следните изменения:

1. В чл. 15, ал. 2 числото „192“ се заменя 
със „191“.

2. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) в наименованието числото „192“ се 

заменя със „191“;
б) на ред „Специализирана администра-

ция“ числото „126“ се заменя със „125“;
в) на ред „дирекция „Младежки политики“ 

числото „19“ се заменя с „18“.
§ 4. В Постановление № 13 на Министер-

ския съвет от 2018 г. за определяне на вто-
ростепенните разпоредители с бюджет към 
министъра на образованието и науката (обн., 
ДВ, бр. 12 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24 от 
2018 г., бр. 6 и 24 от 2019 г., бр. 12 от 2020 г. и 
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бр. 20 и 27 от 2021 г.) в приложение № 1 към 
чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 5 числото „51“ се заменя с „53“.
2. В т. 8 числото „12“ се заменя с „15“.
3. В т. 11 числото „612“ се заменя с „608“.

Допълнителни разпоредби
§ 5. (1) Одобрява допълнителни разходи 

по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката по „Политика в областта 
на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програ-
ма „Учене през целия живот“ за 2021 г., в 
размер 6650 лв., в т.ч. за персонал 6650 лв., 
във връзка с изменението и допълнението 
на Устройствения правилник на Центъра за 
развитие на човешките ресурси.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на намаление на утвърдените разходи 
по „Политика в областта на младите хора“, 
бюджетна програма „Младите в действие“, в 
размер 6650 лв., в т.ч. за персонал 6650 лв., 
по бюджета на Министерството на младежта 
и спорта за 2021 г.

§ 6. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюдже-
та на Министерството на образованието и 
науката за 2021 г., както следва:

1. Намалява утвърдените разходи за пер-
сонал по „Политика в областта на всеобхват-
ното, достъпно и качествено предучилищно 
и училищно образование. Учене през целия 
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на 
качеството в системата на предучилищното 
и училищното образование“, с 25 935 лв.

2. Увеличава утвърдените разходи за 
персонал по „Политика в областта на равен 
достъп до качествено висше образование и 
развитие на научния потенциал“, бюджетна 
програма „Оценка и развитие на националния 
научен потенциал за изграждане на устойчива 
връзка образование – наука – бизнес като 
основа за развитие на икономика, базирана 
на знанието“, с 25 935 лв.

§ 7. Параграфи 5 и 6 се приемат на ос-
нование чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за пуб-
личните финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

§ 8. Министърът на младежта и спорта и 
министърът на образованието и науката да 
извършат произтичащите от § 5 и 6 промени 
по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят 
министъра на финансите.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4903

РЕШЕНИЕ № 588 
ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение на списъците на защитени зони 
за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна

На основание чл. 10, ал. 3 и 4 от Закона 
за биологичното разнообразие

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

І. В Списъка на защитените зони за опазва-
не на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна съгласно приложение № 2 към 
т. 2 от Решение № 122 на Министерския съвет 
от 2007 г. за приемане на Списък на защите-
ните зони за опазване на дивите птици и на 
Списък на защитените зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора 
и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Ре-
шение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. 
за приемане на Списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) 
и Решение № 802 на Министерския съвет от 
2007 г. за приемане на Списък на защитени 
зони за опазване на дивите птици и на Списък 
на защитени зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
(ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени 
с Решение № 52 на Министерския съвет от 
2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение № 811 
на Министерския съвет от 2010 г. за изменение 
и допълнение на списъци на защитените зони 
за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна и за приемане на 
Списък на защитените зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата фло-
ра и фауна (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), Решение 
№ 335 на Министерския съвет от 2011 г. за 
изменение на списъците на защитени зони 
за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна и на защитени зони 
за опазване на дивите птици и за приемане 
на Списък на защитени зони за опазване на 
дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), Решение 
№ 660 на Министерския съвет от 2013 г. за 
изменение на списъци на защитени зони за 
опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна и за приемане на Списък 
на защитени зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
(ДВ, бр. 97 от 2013 г.), Решение № 223 на Ми-
нистерския съвет от 2014 г. за изменение на 
списъците на защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора 
и фауна и за приемане на Списък на защитени 
зони за опазване на природните местообита-
ния и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 37 
от 2014 г.), Решение № 598 на Министерския 
съвет от 2016 г. за изменение на списъците 
на защитени зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 
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(ДВ, бр. 59 от 2016 г.), Решение № 177 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Списък 
на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение № 615 
на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и с Решение № 564 на Министерския 
съвет от 2021 г., се правят следните изменения:

1. Пореден номер 12 с код BG0000141 се изменя така:
„

12. BG0000141 река Камчия ВАРНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
159,36 159,36 0,00

ДЪЛГОПОЛ
“

2. Пореден номер 13 с код BG0000143 се изменя така:
„

13. BG0000143 Караагач БУРГАС ЦАРЕВО
68,83 68,83 0,00

ПРИМОРСКО
“

3. Пореден номер 61 с код BG0000279 се изменя така:
„

61. BG0000279 Стара река ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗЛАТАРИЦА

334,81 334,81 0,00

ЛЯСКОВЕЦ

СТРАЖИЦА

ТЪРГОВИЩЕ АНТОНОВО

СЛИВЕН КОТЕЛ
“

4. Пореден номер 62 с код BG0000280 се изменя така:
„

62. BG0000280 Златаришка 
река

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕЛЕНА

192,91 192,91 0,00ЗЛАТАРИЦА

ЛЯСКОВЕЦ
“

5. Пореден номер 63 с код BG0000281 се изменя така:
„

63. BG0000281 река Белица ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 364,17 364,17 0,00

ГАБРОВО ТРЯВНА
“

6. Пореден номер 64 с код BG0000282 се изменя така:
„

64. BG0000282 Д р я н о в с к а 
река

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО

197,12 197,12 0,00
ГАБРОВО ДРЯНОВО

ТРЯВНА
“

7. Пореден номер 65 с код BG0000287 се изменя така:
„

65. BG0000287 Меричлерска река СТАРА ЗАГОРА ЧИРПАН
397,29 397,29 0,00

ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД
“

8. Пореден номер 68 с код BG0000294 се изменя така:
„

68. BG0000294 Кършалево КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ 6313,47 6313,47 0,00

“
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9. Пореден номер 70 с код BG0000298 се изменя така:
„

70. BG0000298 Конявска планина КЮСТЕНДИЛ БОБОВ ДОЛ

9686,39 9686,39 0,00КЮСТЕНДИЛ

ПЕРНИК РАДОМИР
“

10. Пореден номер 92 с код BG0000425 се изменя така:
„

92. BG0000425 река Съзлийка СТАРА ЗАГОРА ГЪЛЪБОВО

1014,00 1014,00 0,00
РАДНЕВО

СТАРА ЗАГОРА

ХАСКОВО СИМЕОНОВГРАД
“

11. Пореден номер 93 с код BG0000426 се изменя така:
„

93. BG0000426 река Луда Яна ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК

453,84 453,84 0,00ПАНАГЮРИЩЕ

СТРЕЛЧА
“

12. Пореден номер 94 с код BG0000427 се изменя така:
„

94. BG0000427 река Овчарица СЛИВЕН НОВА ЗАГОРА

727,70 727,70 0,00
СТАРА ЗАГОРА ГЪЛЪБОВО

РАДНЕВО

ЯМБОЛ „ТУНДЖА“
“

13. Пореден номер 96 с код BG0000432 се изменя така:
„

96. BG0000432 Голяма река ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРАЖИЦА

7575,40 7575,40 0,00ТЪРГОВИЩЕ АНТОНОВО

ПОПОВО
“

14. Пореден номер 97 с код BG0000434 се изменя така:
„

97. BG0000434 Банска река ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД
80,72 80,72 0,00

ХАСКОВО
“

15. Пореден номер 98 с код BG0000435 се изменя така:
„

98. BG0000435 река Каялийка ПЛОВДИВ ПЪРВОМАЙ
73,67 73,67 0,00

ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД
“

16. Пореден номер 99 с код BG0000436 се изменя така:
„

99. BG0000436 река Мечка ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД
3248,70 3248,70 0,00

ПЪРВОМАЙ
“

17. Пореден номер 100 с код BG0000437 се изменя така:
„

100. BG0000437 река Черкезица ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД
141,43 141,43 0,00

САДОВО
“
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18. Пореден номер 101 с код BG0000438 се изменя така:
„

101. BG0000438 река Чинардере ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД
1150,51 1150,51 0,00

ПЪРВОМАЙ
“

19. Пореден номер 102 с код BG0000440 се изменя така:
„

102. BG0000440 река Соколица СТАРА ЗАГОРА ГЪЛЪБОВО
142,41 142,41 0,00

ХАСКОВО ТОПОЛОВГРАД
“

20. Пореден номер 103 с код BG0000441 се изменя така:
„

103. BG0000441 река Блатница СЛИВЕН НОВА ЗАГОРА

1023,96 1023,96 0,00СЛИВЕН

СТАРА ЗАГОРА РАДНЕВО
“

21. Пореден номер 104 с код BG0000442 се изменя така:
„

104. BG0000442 река Мартинка СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА

739,66 739,66 0,00
ЧИРПАН

ОПАН

ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД
“

22. Пореден номер 105 с код BG0000443 се изменя така:
„

105. BG0000443 река Омуровска ПЛОВДИВ БРЕЗОВО

819,11 819,11 0,00ПЪРВОМАЙ

СТАРА ЗАГОРА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
“

23. Пореден номер 106 с код BG0000444 се изменя така:
„

106. BG0000444 река Пясъчник ПЛОВДИВ „МАРИЦА“

1412,75 1412,75 0,00
ПЛОВДИВ

СЪЕДИНЕНИЕ

ХИСАРЯ
“

24. Пореден номер 107 с код BG0000487 се изменя така:
„

107. BG0000487 Божите мостове ВРАЦА ВРАЦА 47,45 47,45 0,00

“
25. Пореден номер 114 с код BG0000501 се изменя така:

„

114. BG0000501 Голяма Камчия ВАРНА ДЪЛГОПОЛ

588,17 588,17 0,00

ШУМЕН ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЪРБИЦА

СМЯДОВО

ШУМЕН
“

26. Пореден номер 115 с код BG0000503 се изменя така:
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„

115. BG0000503 река Лом ВИДИН РУЖИНЦИ

1722,71 1722,71 0,00
МОНТАНА БРУСАРЦИ

ЛОМ

МЕДКОВЕЦ
“

27. Пореден номер 117 с код BG0000508 се изменя така:
„

117. BG0000508 река Скът ВРАЦА БЯЛА СЛАТИНА
399,50 399,50 0,00

МИЗИЯ
“

28. Пореден номер 118 с код BG0000509 се изменя така:
„

118. BG0000509 Цибрица МОНТАНА ВЪЛЧЕДРЪМ
887,61 887,61 0,00

ЯКИМОВО
“

29. Пореден номер 120 с код BG0000516 се изменя така:
„

120. BG0000516 Черната могила ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ 11,66 11,66 0,00
“

30. Пореден номер 122 с код BG0000518 се изменя така:
„

122. BG0000518 Въртопски дол ВИДИН ВИДИН
1018,85 1018,85 0,00

ДИМОВО
“

31. Пореден номер 128 с код BG0000525 се изменя така:
„

128. BG0000525 Тимок ВИДИН БРЕГОВО
457,65 457,65 0,00

НОВО СЕЛО
“

32. Пореден номер 137 с код BG0000539 се заличава.
33. Пореден номер 147 с код BG0000578 се изменя така:

„

147. BG0000578 река Марица ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО

14467,17 14467,17 0,00

ПАЗАРДЖИК

СЕПТЕМВРИ

ПЛОВДИВ „МАРИЦА“

ПЛОВДИВ

ПЪРВОМАЙ

РАКОВСКИ

„РОДОПИ“

САДОВО

СТАМБОЛИЙСКИ

СТАРА ЗАГОРА БРАТЯ 
ДАСКАЛОВИ

ЧИРПАН

ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД

ЛЮБИМЕЦ

СВИЛЕНГРАД

СИМЕОНОВГРАД

ХАРМАНЛИ

ХАСКОВО
“
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34. Пореден номер 153 с код BG0000601 се изменя така:
„

153. BG0000601 Каленска пещера ВРАЦА МЕЗДРА
378,50 378,50 0,00

ВРАЦА
“

35. Пореден номер 161 с код BG0000612 се изменя така:
„

161. BG0000612 река Блягорница СЛИВЕН ТВЪРДИЦА 1556,72 1556,72 0,00
“

36. Пореден номер 162 с код BG0000613 се изменя така:
„

162. BG0000613 река Искър ПЛЕВЕН КНЕЖА

9675,37 9675,37 0,00

ДОЛНА 
МИТРОПОЛИЯ

ИСКЪР

ЧЕРВЕН БРЯГ

ГУЛЯНЦИ
“

37. Пореден номер 163 с код BG0000614 се изменя така:
„

163. BG0000614 река Огоста ВРАЦА КОЗЛОДУЙ

1391,43 1391,43 0,00МИЗИЯ

ОРЯХОВО
“

38. Пореден номер 170 с код BG0001007 се изменя така:
„

170. BG0001007 Странджа БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО

153529,61 153529,61 0,00
ЦАРЕВО

СРЕДЕЦ

ПРИМОРСКО
“

39. Пореден номер 179 с код BG0001307 се изменя така:
„

179. BG0001307 Плана СОФИЯ 
(СТОЛИЦА)

СТОЛИЧНА
2805,79 2805,79 0,00

СОФИЯ САМОКОВ
“

II. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна съгласно приложението към т. 1 от Решение № 661 на Министерския съвет от 
2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна, изменено и допълнено с Решение № 52 на Министерския съвет от 
2008 г., Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъ-
ци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна и с Решение № 615 на Министерския съвет от 2020 г., се правят следните 
изменения:

1. Пореден номер 14 с код BG0000313 се изменя така:
„

14. BG0000313 Руй ПЕРНИК ТРЪН 6170,09 6170,09 0,00
“

2. Пореден номер 19 с код BG0001013 се изменя така:
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„

19. BG0001013 Скрино КЮСТЕНДИЛ БОБОВ ДОЛ

12570,77 12570,77 0,00

НЕВЕСТИНО

КОЧЕРИНОВО

БОБОШЕВО

БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД

“
III. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 802 на Министерския съвет 
от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Спи-
сък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
изменено и допълнено с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г., Решение № 811 на 
Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък 
на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
Решение № 660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък 
на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Реше-
ние № 223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на 
защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение  
№ 615 на Министерския съвет от 2020 г. и с Решение № 564 на Министерския съвет от 2021 г. 
(ДВ, бр. 64 от 2021 г.), се правят следните изменения:

1. Пореден номер 8 с код BG0000220 се изменя така:
„

8. BG0000220 Долна Места Благоевград Сатовча
9585,61 9585,61 0,00

Хаджидимово

“
2. Пореден номер 11 с код BG0000617 се изменя така:

„

11. BG0000617 река Палакария София Самоков 3054,36 3054,36 0,00

“
IV. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна съгласно приложението към т. IV от Решение № 811 на Министерския съвет от 
2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено с Решение № 615 
на Министерския съвет от 2020 г., пореден номер 3 с код BG0000631 се изменя така:
„

3. BG0000631 Ново село Видин Брегово
814,01 814,01 0,00

Ново село

“
V. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване, 

като се изчисляват чрез координатите на точките, формиращи границите им, определени в 
приетата и дефинирана за страната геодезическа система.

Министър-председател:  
Стефан Янев

и.д. Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4858
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 

И ГОРИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 6 от 
2018 г. за условията и реда за предоставяне 
на финансова помощ по Национална програма 
за подпомагане на лозаро-винарския сектор 
за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 
2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., 
бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г. и бр. 16, 

33 и 50 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 11 думите „се актуализира 
на период от две години и“ и „или актуали-
зирането“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. За приеми по мярка „Преструктуриране 

и конверсия на лозя“ през финансова 2021 г.:
1. срокът по чл. 15, ал. 3 е 1 октомври 

2021 г. за кандидати, подали заявление за 
предоставяне на финансова помощ с авансово 
плащане през финансова 2021 г. и краен срок 
за изпълнение на дейностите през финансова 
2022 г.;

2. срокът по чл. 15, ал. 3 е 15 декември 
2021 г. за кандидати, подали заявление за 
предоставяне на финансова помощ с авансово 
плащане през финансова 2022 г. и краен срок 
за изпълнение на дейностите през финансови 
2022 г. и 2023 г.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Христо Бозуков

4859

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА

Наредба за изменение на Наредба № Н-5 от 
25.01.2018 г. за условията и реда за приемане 
на слушатели във Военна академия „Георги 
Стойков Раковски“ (обн., ДВ, бр. 14 от 2018 г.; 

доп., бр. 41 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „служба „Военна ин-

формация“ се заменят със „Служба „Военно 
разузнаване“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Редът и правилата за планиране и опре-

деляне на служители по ал. 1 се определят с акт 
на директора на Служба „Военно разузнаване“ 
в съответствие с Правилника за устройството 
и дейността на Службата по чл. 17, ал. 4 от 
Закона за военното разузнаване.“

Заключителни разпоредби
§ 2. В Наредба № Н-32 от 3.12.2010 г. за 

условията и редa за събиране, съхраняване, 
обработване и предоставяне на лични данни 
и за достъп до Регистъра на военнослужещите 
(ДВ, бр. 100 от 2010 г.) в § 4 от преходните и 
заключителните разпоредби думите „службите 
„Военна полиция“ и „Военна информация“ 
се заменят със „служба „Военна полиция“ и 
Служба „Военно разузнаване“.

§ 3. В Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за 
изготвяне, утвърждаване, изменение и съхра-
няване на длъжностните разписания и длъж-
ностните характеристики в Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и Българската 
армия (обн., ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 92 
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2011 г., бр. 18 
и 58 от 2012 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.) в чл. 48, 
т. 1 думите „служба „Военна информация“ се 
заменят със „Служба „Военно разузнаване“.

§ 4. В Наредба № Н-9 от 6.07.2020 г. за 
условията и реда за осъществяване на управле-
нието на жизнения цикъл на отбранителните 
продукти в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на минис-
търа на отбраната и Българската армия (ДВ, 
бр. 66 от 2020 г.) навсякъде в наредбата думите 
„служба „Военна информация“ се заменят със 
„Служба „Военно разузнаване“, а в чл. 39, ал. 7 
думите „служби „Военна полиция“ и „Военна 
информация“ се заменят със „служба „Военна 
полиция“ и „Служба „Военно разузнаване“.

§ 5. В Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за 
осигуряване с униформено облекло, лични 
предпазни средства, специално и работно 
облекло и друго вещево имущество и снаря-
жение в Министерството на отбраната, струк-
турите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, 
бр. 35 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2020 г.) 
навсякъде в наредбата думите „служба „Во-
енна информация“ се заменят със „Служба 
„Военно разузнаване“.

§ 6. В Наредба № H-33 от 9.12.2010 г. за 
реда за изготвяне на Регистър за отчитане на 
служебните дела и начина на определяне на 
уникалните инвентарни номера на служебните 
дела (ДВ, бр. 3 от 2011 г.) в § 3 от преходните 
и заключителните разпоредби думите „във 
службите „Военна полиция“ и „Военна ин-
формация“ се заменят с „в служба „Военна 
полиция“ и „Служба „Военно разузнаване“.

§ 7. В Наредба № Н-3 от 15.02.2013 г. за 
условията и реда за оценяване на изпълне-
нието на функционалните задължения от 
военнослужещите от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и от Българската 
армия при изпълнение на военната служба в 
състава на български или многонационални 
формирования извън територията на Репуб- 
лика България при участие в операции и 
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мисии (обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г.; изм., бр. 97 
от 2015 г. и бр. 10 от 2016 г.) в чл. 12, ал. 2 
думите „служба „Военна информация“ се 
заменят със „Служба „Военно разузнаване“.

§ 8. В Наредба № Н-21 от 17.08.2011 г. за реда 
за регистрация и отчета на пътните превозни 
средства от въоръжените сили на Република 
България (ДВ, бр. 70 от 2011 г.) в чл. 2, ал. 2 
думите „служба „Военна информация“ се 
заменят със „Служба „Военно разузнаване“.

§ 9. В Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за 
условията, размерите и реда за изплащане 
на допълнителни възнаграждения за специ-
фични условия при изпълнение на военната 
служба на военнослужещите и за специфични 
условия на труд на цивилните служители от 
Министерството на отбраната, структурите 
на пряко подчинение на министъра на отбра-
ната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2010 г., бр. 49 
от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.; изм. и доп., 
бр. 59 от 2012 г.; изм., бр. 80 от 2012 г.; изм. 
и доп., бр. 10 от 2014 г., бр. 56 от 2014 г.; доп., 
бр. 86 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. 
и доп., бр. 11 от 2016 г.; доп., бр. 31 от 2016 г.; 
изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; доп., бр. 10 от 
2018 г.; изм., бр. 49, 66 и 96 от 2018 г., бр. 8 от 
2019 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2019 г., бр. 12 от 
2020 г.) в чл. 1, ал. 2 думите „служба „Военна 
информация“ се заменят със „Служба „Военно 
разузнаване“.

§ 10. В Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за 
условията и реда за разработването и планира-
нето на курсове за придобиване, повишаване 
на квалификацията и преквалификацията, 
за кандидатстването на военнослужещите и 
цивилните служители от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и Българската ар-
мия за обучение в тях, както и за обучението 
на резервистите в курсове за придобиване, 
повишаване на квалификацията и преквали-
фикацията (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и 
доп., бр. 102 от 2011 г., бр. 4 от 2013 г.; доп., 
бр. 25 от 2018 г.; изм., бр. 12 от 2020 г.) в чл. 9, 
ал. 2 думите „служба „Военна информация“ 
се заменят със „Служба „Военно разузнаване“.

§ 11. В Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за 
психологичното осигуряване в Министер-
ството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия (ДВ, бр. 14 от 2020 г.) в 
чл. 15 думите „служба „Военна информация“ 
се заменят със „Служба „Военно разузнаване“.

§ 12. В Наредба № Н-5 от 27.06.2012 г. за 
условията и реда за предотвратяване, контрол 
и установяване на годността за военна служба 
на военнослужещите от въоръжените сили на 
Република България при употреба на алкохол 
и злоупотреба и/или зависимост от наркотич-
ни вещества (обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм. 
и доп., бр. 66 от 2018 г.) в § 1, т. 5, буква „б“, 
второто тире на допълнителната разпоредба 
думите „служба „Военна информация“ се 
заменят със „Служба „Военно разузнаване“.

§ 13. Наредбата влиза в сила от 8 август 
2020 г.

Министър: 
Георги Панайотов

4843

Инструкция за изменение на Инструкция 
№ И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на ко-
мандирите (началниците, ръководителите) от 
Министерството на отбраната, Българската 
армия и структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната при инциденти (обн., 
ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм., бр. 77 от 2008 г.; 

изм. и доп., бр. 35 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 2 и 3 думите „служба 
„Военна информация“ – МО“ се заменят със 
„Служба „Военно разузнаване“.

§ 2. В забележките към приложение № 3 
думите „служба „Военна информация“ се 
заменят със „Служба „Военно разузнаване“.

Заключителни разпоредби
§ 3. В Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за 

реда, организацията на работа и състава на 
комисиите за кариерно развитие на военно-
служещите в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на минис-
търа на отбраната и Българската армия и 
на Комисията за избор на военнослужещи 
за назначаване на длъжности по Регистъра 
на вакантните длъжности за военнослужещи 
в състава на многонационални формирова-
ния, международни организации или в други 
международни инициативи на територията на 
страната (ДВ, бр. 27 от 2019 г.) в чл. 1, т. 1 
думите „служба „Военна информация“ се 
заменят със „Служба „Военно разузнаване“.

§ 4. Инструкцията влиза в сила от 8 август 
2020 г.

Министър: 
Георги Панайотов

4844
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 565 
от 19 юли 2021 г.

за търсене и проучване на неметални полезни 
изкопаеми – индустриални минерали, подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за под-
земните богатства, в площ „Припека“, разполо-
жена на територията на община Димитровград, 

област Хасково
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7, 

ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 от Закона за 
подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), 
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и 
протоколно решение по т. 32 от протокол № 21 
от заседанието на Министерския съвет на 14 
април 2021 г. разрешавам: на „Каолин“ – ЕАД, 
гр. Сеново, титуляр на разрешението, вписано 
в търговския регистър на Агенцията по вписва-
нията, ЕИК 827182866, със седалище и адрес на 
управление – ул. Дъбрава № 8, гр. Сеново 7038, 
община Ветово, област Русе, да извърши за своя 
сметка търсене и проучване на неметални полезни 
изкопаеми – индустриални минерали, подземни 
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подзем-
ните богатства, в площ „Припека“, разположена 
на територията на община Димитровград, област 
Хаскoво, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 години. 
2. Размерът на площта е 0,44 кв. км.
3. Границите на площта са определени с 

координати на граничните точки съгласно при-
ложението.

4. Условията за осъществяване на дейността 
по търсене и проучване, както и правата и за-
дълженията на титуляря се определят в договора 
за търсене и проучване. 

5. Видовете и обемите на геологопроучвател-
ните работи, както и добивът за технологични 
изпитания се определят в работната програма и 
договора за търсене и проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на 
влизане в сила на договора за търсене и проуч-
ване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешени-
ето и на сключения договор се осъществява от 
министъра на енергетиката.

Министър: 
А. Живков

Приложение  
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, 
определящи границите на площ „Припека“

Координатна система 1970 г.

№ X (m) Y (m)

1. 4597886,6 9423211,7

2. 4597886,6 9423561,2

3. 4597160,0 9423561,2

4. 4597160,0 9422628,0

5. 4597364,0 9422628,0

6. 4597749,8 9423386,3

4922

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-717 
от 12 юли 2021 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 
с цел опазване на вековно дърво и във връзка с 
постъпило в Министерството на околната среда 
и водите писмо с вх. № 05-08-1940 от 25.06.2021 г. 
от РИОСВ – София: 

1. Обявявам за защитено дърво цер (Quersus 
cerris) на възраст 300 години, с височина 22 м, 
обиколка на ствола 3,90 м, намиращо се в УПИ 
VI-100, квартал 12, поземлен имот с идентифика-
тор 14979.110.9901 в землището на с. Главановци, 
община Трън, област Перник. Вековното дърво 
е с координати X = 4746889.044, Y = 256399.943, 
в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

2. Забранявам изкореняването, отсичането, 
кастренето, чупенето на клони, нараняването на 
стеблото и всякакви други действия, които биха 
довели до унищожаване, увреждане или влоша-
ване на физиологичното състояние на дървото.

3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113, 
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – София, да осигури обозначаването 
на вековното дърво.

5. Нарушителите на тази заповед носят адми-
нистративнонаказателна отговорност съгласно 
действащото законодателство на Република 
България.

6. Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
А. Личев

4921
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 207 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 20.09.2021 г. от 13 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
68134.304.325.3.101 (техническо помещение № 2), 
София, ж.к. Зона Б-5-3, ул. Средна гора, бл. 25, 
общински нежилищен имот, стопанисван от Район 
„Възраждане“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 
от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4687

РЕШЕНИЕ № 208 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 21.09.2021 г. от 14 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
68134.609.520.1.1 (помещение към трафопост), 

София, ул. Княгиня Тамара № 48, общински не-
жилищен имот, стопанисван от Район „Подуяне“, 
със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 96 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 
от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9600 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4688

РЕШЕНИЕ № 209 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 7.09.2021 г. от 16 ч. в Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за продажба на самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 68134.902.946.1.6 
(ателие № 2), София, ул. Якубица № 19, ет. 2, 
кв. 182, в УПИ XV – за жс и тп, общински не-
жилищен имот, стопанисван от Район „Лозенец“, 
със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 182 000 лв. (Сдел-
ката не се облага с ДДС на основание чл. 45, 
ал. 3 от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 200 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 2.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4689

РЕШЕНИЕ № 210 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 21.09.2021 г. от 11 ч. в Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвес-
тиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
68134.903.543.3.1 (гараж № 19), София, ул. Козяк 
№ 21, ет. 2 (бл. 8), общински нежилищен имот, 
стопанисван от Район „Лозенец“, със съответното 
право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката 
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 
от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4690

РЕШЕНИЕ № 211 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 20.09.2021 г. от 10 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.4357.467, идентичен с 
УПИ III-345 – за КОО, кв. 105а, м. Бул. Сливни-
ца – Люлин 9 м.р., София, ж.к. Люлин, ул. Бръш-
лянска низина (ъгъла с бул. Сливница), общински 
нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“.

2. Начална тръжна цена – 164 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 4000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 400 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4691

РЕШЕНИЕ № 212 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 7.09.2021 г. от 10 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.4357.491, иденти-
чен с УПИ III-123 – за КОО, кв. 111а, м. Бул. 
Сливница – Люлин 9 м.р., София, ж.к. Люлин, 
бул. Сливница № 39, общински нежилищен имот, 
стопанисван от Район „Люлин“.

2. Начална тръжна цена – 170 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 4000 лв.
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4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася 
по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 2.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4692

РЕШЕНИЕ № 213 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 7.09.2021 г. от 14 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.4359.82 (УПИ II-
82), кв. 121, м. Ж.к. Люлин – 10 м.р., ведно със 
сграда с идентификатор 68134.4359.82.1, сграда с 
идентификатор 68134.4359.82.2 и сграда с иденти-
фикатор 68134.4359.82.3, София, ж.к. Люлин – 10 
м.р., ул. Майски ден № 3, общински нежилищен 
имот, стопанисван от Район „Люлин“.

2. Начална тръжна цена – 561 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 56 100 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 2.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4693

РЕШЕНИЕ № 214 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 20.09.2021 г. от 16 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.2821.2537, попадащ 
в УПИ VIII – пп горивни и строителни матери-
али, кв. 20А, м. НПЗ Орион и съседни жилищни 
територии, София, ул. 23-ти декември, общински 
нежилищен имот, стопанисван от Район „Връб-
ница“.

2. Начална тръжна цена – 82 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8200 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4694

РЕШЕНИЕ № 215 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 8.09.2021 г. от 11 ч. в Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за продажба на поземлен имот с 
идентификатор 68134.8554.1690, УПИ ХIII-1587 – 
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за „Оо“, кв. 8, м. Враждебна-юг, София, кв. Враж-
дебна, общински нежилищен имот, стопанисван 
от Район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 292 000 лв. (Сдел-
ката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 200 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София. Краен срок за внасяне на депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 3.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС), е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до 
деня на търга след закупуване на тръжна до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4695

РЕШЕНИЕ № 216 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 274 от 
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 8.09.2021 г. от 14 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.8554.1683, в УПИ 
VIII – за КОО, кв. 76, м. Враждебна-юг, София, 
кв. Враждебна, бул. Ботевградско шосе, м. VII-38-II 
(бул. Владимир Вазов), общински нежилищен 
имот, стопанисван от Район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 123 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 300 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 3.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4696

РЕШЕНИЕ № 217 
от 26 юли 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и Решение № 390 от 
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 8.09.2021 г. от 16 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. 
№ 4) в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2, София, 
ул. Иларион Макариополски № 11, общински 
нежилищен имот, стопанисван от Район „Въз-
раждане“.

2. Начална тръжна цена – 350 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 35 000 лв., се внася 

по банковата сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при 
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. 
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки 
работен ден, но не по-късно от деня, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 3.09.2021 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

4697

ОБЩИНА РАКИТОВО

РЕШЕНИЕ № 260 
от 29 юли 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Раки-
тово, реши:

1. Одобрява общ устройствен план на община 
Ракитово във фаза окончателен проект, приет с 
Решение I, протокол № 2 от 8.07.2021 г. на Об-
щинския експертен съвет по устройство на тери-
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35. – Министърът на енергетиката на ос-
нование постъпило заявление за проучване на 
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, 
т. 3 от Закона за подземните богатства съобщава, 
че в Министерството на енергетиката предстои 
да се предостави разрешение за проучване на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона 
за подземните богатства – строителни материали, 
в площ „Брестака“, разположена в землищата на 
с. Зимница и с. Шаново, община Мъглиж, област 
Стара Загора, описана със следните гранични 
точки в Координатна система БГС 2005, зона 35:

№ Х (m) Y (m)

Контур 1

1. 4714698 390373

2. 4714783 390586

3. 4714895 390541

4. 4714946 390584

5. 4714968 390678

6. 4714810 390723

7. 4714715 390849

8. 4714769 390985

9. 4714811 390966

10. 4714866 391014

11. 4714810 391239

12. 4714849 391300

13. 4714774 391370

14. 4714358 390535

Контур 2

15. 4715113 391695

16. 4715036 391866

17. 4715019 392061

18. 4715208 392225

19. 4715206 392384

20. 4715107 392703

21. 4714762 392830

22. 4714702 391952

23. 4715008 391657
4827

56. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, дирекция „Съ-
биране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижими имо-
ти изх. № С210022-091-0000558/1.07.2021 г. възла-

га на: „Минна компания“ – ЕООД, ЕИК 130779569, 
с адрес за кореспонденция София, индустриална 
зона „Орион“, ул. 3020 № 34, следните недвижи-
ми имоти: Група № 3: състояща се от 15 броя 
поземлени имота (земеделски земи с местона-
хождение землището на с. Голямо Бучино): 3.1. 
имот, КИД 15504.33.55, ливада с площ от 494 кв. м., 
намиращ се в землището на с. Голямо Бучино, 
община Перник, в местността Калугерица, пред-
ставляваща имот № 033055; имотът е придобит 
с цел добив на въглища и попада в обхвата на 
Пернишкия въглищен басейн при граници и 
съседи: поземлен имот с кадастрален идентифи-
катор 15504.33.57, поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 15504.33.58, поземлен имот с ка-
дастрален идентификатор 15504.33.6, поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.33.15, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.33.54, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.33.53 и поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.33.56; 3.2. имот, 
КИД 15504.33.20, нива с площ 87 кв. м, категория 
шеста, намираща се в землището на с. Голямо 
Бучино, община Перник, в местността Н. Круша, 
представляваща имот № 033020; имотът е при-
добит с цел добив на въглища и попада в обхва-
та на Пернишкия въглищен басейн при граници 
и съседи: поземлен имот с кадастрален иденти-
фикатор 15504.33.19, поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 15504.33.18, поземлен имот с ка-
дастрален идентификатор 15504.33.16, поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.33.71 и 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.33.17; 3.3. имот, КИД 15504.40.42, нива с 
площ 461 кв. м, категория шеста, намираща се 
в землището на с. Голямо Бучино, община Пер-
ник, в местността Каравански рид, представля-
ваща имот № 040042; имотът е придобит с цел 
добив на въглища и попада в обхвата на Пер-
нишкия въглищен басейн при граници и съседи: 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.40.35, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.40.36, поземлен имот с кадастра-
лен идентификатор 15504.40.37 и поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 15504.9.249; 3.4. 
имот, КИД 15504.35.13, ливада с площ 1945 кв. м, 
категория четвърта, намираща се в землището 
на с. Голямо Бучино, община Перник, в мест-
ността Краище, представляваща имот № 035013; 
имотът е придобит с цел добив на въглища и 
попада в обхвата на Пернишкия въг лищен басейн 
при граници и съседи: поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.33.11, поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 15504.35.112, позем-
лен имот с кадастрален идентификатор 15504.35.113, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.356, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.35.127 и поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.35.12; 3.5. имот, 
КИД 15504.33.33, ливада с площ 736 кв. м, кате-
гория шеста, намираща се в землището на с. Го-
лямо Бучино, община Перник, в местността 
Войнишка махала, представ ляваща имот № 033033; 
имотът е придобит с цел добив на въглища и 
попада в обхвата на Пернишкия въглищен басейн 
при граници и съседи: поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.33.71, поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 15504.33.34, позем-
лен имот с кадастрален идентификатор 15504.33.70 
и поземлен имот с кадастрален идентификатор 

торията при Община Ракитово, ведно с отделните 
части към него – графични и текстови материали, 
правила и нормативи за прилагането му.

2. Възлага на кмета на община Ракитово да 
представя ежегодно за приемане от общинския 
съвет доклад за изпълнението на общия устрой-
ствен план и предложения за изменението му, ако 
такива се налагат съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Председател: 
Н. Димова

4860
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15504.35.356; 3.6. имот, КИД 15504.35.113, ливада 
с площ 9104 кв. м, категория четвърта, намира-
ща се в землището на с. Голямо Бучино, общи-
на Перник, в местността Краище, представлява-
ща имот № 035113; имотът е придобит с цел 
добив на въглища и попада в обхвата на Пер-
нишкия въглищен басейн при граници и съседи: 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.112, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.35.39, поземлен имот с кадастра-
лен идентификатор 15504.35.40, поземлен имот с 
кадастрален идентификатор 15504.35.356, позем-
лен имот с кадастрален идентификатор 15504.35.41, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.43, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.35.42, поземлен имот с кадастра-
лен идентификатор 15504.35.13, поземлен имот с 
кадастрален идентификатор 15504.35.12 и позем-
лен имот с кадастрален идентификатор 15504.35.11; 
3.7. имот, КИД 15504.33.54, ливада с площ 
4231 кв. м, категория шеста, намираща се в зем-
лището на с. Голямо Бучино, община Перник, в 
местността Калугерица, представляваща имот 
№ 033054; имотът е придобит с цел добив на 
въглища и попада в обхвата на Пернишкия въ-
глищен басейн при граници и съседи: поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.33.53, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.33.56, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.33.55, поземлен имот с кадастра-
лен идентификатор 15504.33.15 и поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 15504.33.70; 3.8. 
имот, КИД 15504.35.41, ливада с площ 2830 кв. м, 
категория шеста, намираща се в землището на 
с. Голямо Бучино, община Перник, в местността 
Краище, представляваща имот № 035041; имотът 
е придобит с цел добив на въглища и попада в 
обхвата на Пернишкия въглищен басейн при 
граници и съседи: поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 15504.35.40, поземлен имот с ка-
дастрален идентификатор 15504.35.45, поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.35.44, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.43, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.35.42 и поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.35.113; 3.9. имот, 
КИД 15504.35.39, ливада с площ 3049 кв. м, ка-
тегория шеста, намираща се в землището на 
с. Голямо Бучино, община Перник, в местността 
Краище, представляваща имот № 035039; имотът 
е придобит с цел добив на въглища и попада в 
обхвата на Пернишкия въглищен басейн при 
граници и съседи: поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 15504.35.37, поземлен имот с ка-
дастрален идентификатор 15504.35.38, поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.35.46, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.45, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.35.40, поземлен имот с кадастра-
лен идентификатор 15504.35.113 и поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 15504.35.112; 3.10. 
имот, КИД 15504.35.12, ливада с площ 2097 кв. м, 
категория четвърта, намираща се в землището 
на с. Голямо Бучино, община Перник, в мест-
ността Краище, представляваща имот № 035012; 
имотът е придобит с цел добив на въглища и 
попада в обхвата на Пернишкия въглищен басейн 
при граници и съседи: поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.35.11, поземлен имот 

с кадастрален идентификатор 15504.35.112, позем-
лен имот с кадастрален идентификатор 15504.35.113, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.13, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.35.127 и поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.35.9; 3.11. имот, 
КИД 15504.35.60, ливада с площ 599 кв. м, кате-
гория четвърта, намираща се в землището на 
с. Голямо Бучино, община Перник, в местността 
Краище, представляваща имот № 035060; имотът 
е придобит с цел добив на въглища и попада в 
обхвата на Пернишкия въглищен басейн при 
граници и съседи: поземлен имот с кадастрален 
идентификатор 15504.35.122, поземлен имот с 
кадастрален идентификатор 15504.35.58, поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.35.59, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.61, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.35.4, поземлен имот с кадастра-
лен идентификатор 15504.35.3 и поземлен имот с 
кадастрален идентификатор 15504.35.2; 3.12. имот, 
КИД 15504.40.37, ливада с площ 1513 кв. м, ка-
тегория шеста, намираща се в землището на 
с. Голямо Бучино, община Перник, в местността 
Каравански рид, представляваща имот № 040037; 
имотът е придобит с цел добив на въглища и 
попада в обхвата на Пернишкия въглищен басейн 
при граници и съседи: поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.40.42, поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.40.36, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.40.29, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.40.70, поземлен имот с кадастра-
лен идентификатор 15504.40.38 и поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 15504.9.249; 3.13. 
имот, КИД 15504.35.9, ливада с площ 1380 кв. м, 
категория четвърта, намираща се в землището 
на с. Голямо Бучино, община Перник, в мест-
ността Краище, представляваща имот № 035009; 
имотът е придобит с цел добив на въглища и 
попада в обхвата на Пернишкия въглищен басейн 
при граници и съседи: поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.35.10, поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 15504.35.11, позем-
лен имот с кадастрален идентификатор 15504.35.12, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.127, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.35.129, поземлен имот с када-
стрален идентификатор 15504.35.8 и поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.35.7; 
3.14. имот, КИД 15504.35.40, ливада с площ 
3004 кв. м, категория шеста, намираща се в зем-
лището на с. Голямо Бучино, община Перник, в 
местността Краище, представляваща имот 
№ 035040; имотът е придобит с цел добив на 
въглища и попада в обхвата на Пернишкия въ-
глищен басейн при граници и съседи: поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.35.39, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.46, поземлен имот с кадастрален иден-
тификатор 15504.35.45, поземлен имот с кадастра-
лен идентификатор 15504.35.44, поземлен имот с 
кадастрален идентификатор 15504.35.41 и позем-
лен имот с кадастрален идентификатор 15504.35.113; 
3.15. имот, КИД 15504.35.8, ливада с площ 
1226 кв. м, категория четвърта, намираща се в 
землището на с. Голямо Бучино, община Перник, 
в местността Краище, представляваща имот 
№ 035008; имотът е придобит с цел добив на 
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въглища и попада в обхвата на Пернишкия въг-
лищен басейн при граници и съседи: поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 15504.35.7, 
поземлен имот с кадастрален идентификатор 
15504.35.9, поземлен имот с кадастрален иденти-
фикатор 15504.35.129.
4836

301. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от 
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим 
имот № С210022-091-0000711 от 6.08.2021 г. възла-
га на „Мед Инвест 21“ – ООД, ЕИК: 206590702, 
гр. Перник, ул. Благой Гебрев № 32В, следния 
недвижим имот: терен, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 55871.504.1104, с площ на 
имота 7105 кв. м, съгласно кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Перник, одобрен 
със Заповед № РД-18-91 от 13.10.2008 г. на изпъл-
нителния директор на АКГГ. Административен 
адрес на имота: гр. Перник, ул. Св. св. Кирил и 
Методий № 55. Трайно предназначение на терито-
рията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 
за обект комплекс за здравеопазване, за който 
съгласно регулационния план на гр. Перник, 
кв. Рудничар, е отреден УПИ XXVII, кв. 14; при 
съседи на имоти по скица: имоти с кадастрални 
номера: 55871.504.1108; 55871.504.1107, 55871.506.80; 
55871.504.1348; 55871.504.1105; 55871.504.1099; 
55871.504.1103; 55871.504.1110, заедно с изградените 
в имота сгради, както следва: обект 1 – сграда с 
идентификатор 55871.504.1104.1, представляваща 
„Здравно заведение“ със застроена площ 489 кв. м 
на един етаж; обект 2 – сграда с идентификатор 
55871.504.1104.2, представляваща „Здравно заведе-
ние“, със застроена площ 702 кв. м на шест етажа; 
обект 3 – сграда с идентификатор 55871.504.1104.3, 
представляваща „Здравно заведение“, със застро-
ена площ 54 кв. м, на един етаж.
4837

81. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, офис Благоев-
град, на основание чл. 253 ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижими имоти № С210001-
091-0000347 от 16.04.2021 г. възлага на Димитър 
Георгиев следните сгради: 1. сграда с иденти-
фикатор 56126.452.11.1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния 
директор на АГКК; последното изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
засягащо сградата, е от 9.11.2015 г.; адрес на 
сградата: гр. Петрич, община Петрич, местност 
Амушева лъка, п.к. 2850, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 56126.452.11, застроена площ 
342 кв. м, брой етажи: 2, брой самостоятелни 
обекти в сградата: няма данни; предназначение: 
административна, делова сграда; 2. сграда с иден-
тификатор 56126.452.11.2 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния 
директор на АГКК; последното изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
засягащо сградата, е със Заповед № КД-14-01-537 от 
9.05.2012 г. на началника на СГКК – Благоевград; 
адрес на сградата: гр. Петрич, община Петрич, 
местност Амушева лъка, п.к. 2850, разположена 
в поземлен имот с идентификатор 56126.452.11, 
застроена площ 106 кв. м, брой етажи: 1, брой 

самостоятелни обекти в сградата: няма данни; 
предназначение: селскостопанска сграда. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението, което е вписано в Агенцията по 
вписванията, Служба по вписванията – Петрич.
4913

82. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, офис Благоев-
град, на основание чл. 253 ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижим имот № С210001-091-
0000371 от 26.04.2021 г. възлага на Димитър Ге-
оргиев следната сграда: сграда с идентификатор 
56126.452.26.1 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-70 
от 14.12.2010 г. на изпълнителния директор на 
АГКК; последното изменение на кадастралната 
карта и кадастралните регистри, засягащо сгра-
дата, е със Заповед № КД-14-01-537 от 9.05.2012 г. 
на началника на СГКК – Благоевград; адрес на 
сградата: гр. Петрич, община Петрич, местност 
Амушева лъка, п.к. 2850, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 56126.452.26, застроена площ 
55 кв. м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обек-
ти в сградата: няма данни; предназначение: друг 
вид производствена, складова, инфраструктурна 
сграда. Собствеността преминава у купувача от 
датата на постановлението, което е вписано в 
Агенцията по вписванията, Служба по вписва-
нията – Петрич.
4914

83. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, офис Благоев-
град, на основание чл. 253 ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижими имоти № С210001-
091-0000272 от 2.04.2021 г. възлага на „Агро 
ИН 2001“ – ЕООД, с ЕИК 130860035, следните 
недвижими имоти: 1. поземлен имот с иденти-
фикатор 56126.452.11 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изпълнителния 
директор на АГКК; последното изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регис-
три, засягащо поземления имот, е със Заповед 
№ КД-14-01-537 от 9.05.2013 г. на началника на 
СГКК – Благоевград; адрес на поземления имот: 
гр. Петрич, община Петрич, местност Амушева 
лъка, площ 6127 кв. м; трайно предназначение 
на територията: земеделска; начин на трайно 
ползване: оранжерия с трайна конструкция; кате-
гория на земята: 5; съседи на имота: 56126.452.45, 
56126.452.14, 56126.452.12, 56126.452.3, 56126.452.48; 
2. поземлен имот с идентификатор 56126.452.26 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. 
на изпълнителния директор на АГКК; последно 
изменение на кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, засягащо поземления имот, е 
със Заповед № КД-14-01-537 от 9.05.2013 г. на 
началника на СГКК – Благоевград; адрес на 
поземления имот: гр. Петрич, община Петрич, 
местност Амушева лъка, площ: 2439 кв. м; трай-
но предназначение на територията: земеделска; 
начин на трайно ползване: оранжерия с трайна 
конструкция; категория на земята: 5; съседи на 
имота: 56126.452.25, 56126.128.11, 56126.452.12, 
56126.452.4. Собствеността преминава у купувача 
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от датата на постановлението, което е вписано 
в Агенцията по вписванията, Служба по впис-
ванията – Петрич.
4915

54. – Нов български университет – София, 
обявява следните конкурси за: един главен асис-
тент в област на висше образование 5. Технически 
науки, професионално направление 5.7. Архитек-
тура, строителство и геодезия; един главен асис-
тент в област на висше образование 8. Изкуства, 
професионално направление 8.2. Изобразително 
изкуство (интериорен дизайн, съвременни мате-
риали в дизайна, критичен дизайн); един главен 
асистент в област на висше образование 3. Соци-
ални, стопански и правни науки, професионално 
направление 3.2. Психология. Срок за подаване 
на документи – 2 месеца от обнародването на 
обявата в „Държавен вестник“. Документите се 
подават в Нов български университет, ул. Мон-
тевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 
215, тел. 8110235.
4861

8. – Химикотехнологичният и металургичен 
университет – София, обявява конкурси за: главни 
асистенти по: 4.2. Химически науки (Органична 
химия) – един; 5.2. Електротехника, електроника 
и автоматика (Автоматизация на производство-
то) – един; 5.11. Биотехнологии (Технология на би-
ологично активните вещества) – един; доценти по: 
3.7. Администрация и управление (Организация и 
управление на производството по отрасли) – един; 
4.5. Математика (Математическо моделиране и 
приложение на математиката (математически 
анализ на структура на кондензираната материя 
с френски език) – един; 5.10. Химични технологии 
(Технология на финия органичен и биохимичен 
синтез) – един; 5.10. Химични технологии (Тех-
нология на природните и синтетичните гори-
ва) – един; 5.10. Химични технологии (Технология, 
механизация и автоматизация на целулозната и 
хартиената промишленост) – един; професори по: 
4.2. Химически науки (Органична химия) – един; 
5.1. Машинно инженерство (Приложна механика 
с преподаване на френски език) – един, всички 
със срок 2 месеца от обнародването на обявата 
в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, 
бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, 
кабинет 205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.
4862

2. – Земеделският институт – Стара Загора, 
към Селскостопанската академия – София, обя-
вява конкурс за академична длъжност доцент в 
професионално направление 6.3. Животновъдство, 
научна специалност „Хранене на селскостопан-
ските животни и технология на фуражите“ – един 
за нуждите на Земеделския институт – Стара 
Загора, със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в 
ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, 
тел. 02/8127560.
4835

9. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 3 от АПК 
съобщава, че с Решение № 346 по протокол № 35 
от 24.06.2021 г. Столичният общински съвет прек-
ратява производството по одобряване на проект 
за план за регулация на м. Младост 1, район 
„Младост“, в частта му относно проектен УПИ 

VІІІ-15, кв. 3, който е изключен от обхвата на 
одобряване с т. 1 от Решение № 551 по протокол 
№ 45 от 29.07.2009 г. на Столичния общински 
съвет. Настоящото решение представлява не-
разделна част от Решение № 551 по протокол 
№ 45 от 29.07.2009 г. на Столичния общински 
съвет. Решението може да бъде обжалвано по реда 
на глава десета, раздел IV от АПК пред Админи-
стративния съд – София-град, в 14-дневен срок от 
съобщаването му. Жалбите се подават в Район 
„Младост“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно 
обслужване“ на Направление „Архитектура и 
градоустройство“ на Столичната община.
4838

90. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4 от Закона за общинската собственост съоб-
щава, че по реда на чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с 
чл. 21, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуж-
даване на недвижим имот във връзка с реализа-
цията на обект: Продължение на бул. Илиянци 
в участъка от пътен възел „Северна скоростна 
тангента – бул. Илиянци до съществуващ път 
между с. Кубратово, район „Нови Искър“ и 
кв. Бенковски, район „Сердика“, а именно: Запо-
вед № СОА21-РД40-99 от 13.07.2021 г. на кмета на 
Столичната община за отчуждаване на поземлен 
имот с проектен идентификатор 68134.516.623 
(незастроен), с площ 219 кв. м, представляващ 
реална част от поземлен имот с идентификатор 
68134.516.525 по КККР на район „Сердика“, одо-
брени със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г. на 
изпълнителния директор на АГКК. Имотът е 
собственост на наследниците на Павел Георгиев 
Танчев при неизяснени квоти. Обявлението да се 
обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува 
на интернет страницата на Столичната община 
и копие от него да се изпрати до кмета на район 
„Сердика“ за поставяне на определено за целта 
място в сградата на района.
4933

63. – Община Аксаково на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава, че с Решение № 27.6 от 29.07.2021 г. 
Общинският съвет – Аксаково, е одобрил из-
менението на действащия ЗРП на гр. Аксаково, 
община Аксаково, в частта му относно кв. 112, 
кв. 114, състоящо се в отпадане на улица между 
м/у о.т. 324-326-328 и проектиране на нова улица с 
о.т. 410-409-408, поставяне на дворищно-регулаци-
онните линии в съответствие с имотните граници, 
в частта на имоти с пл. № 2062, 2185, 2184, 2206 
и 2207, промяна на устройствената зона на част 
от имотите, предмет на разработката, при което 
се образуват осем нови урегулирани поземлени 
имота: УПИ VII-2184, VIII-2185, IX-2206, X-2207 
в кв. 114 и XXXIII-2062, кв. 112 – всички с ус-
тройствена зона „Жм“, XXXIV-2063, кв. 112 – с 
устройствена зона „Пп“, и XXXV-91, 131, 132 и 
XXХVI-1117, кв. 112 – с устройствена зона „Пч“, 
така, както е указано с червени, сини, черни, 
зелени и кафяви линии, надписи и щрихи на 
ситуацията в представляващия неразделна част 
от настоящото решение ПУП – ПРЗ. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Ак-
саково, пред Административния съд – Варна.
4825
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64. – Община Аксаково на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава, че с Решение № 27.9 от 29.07.2021 г. Об-
щинският съвет – Аксаково, е одобрил план-схема 
към действащия регулационен план на с. Яребична 
за обект: „Въздушно кабелно електрозахранване 
0,4 kV с 9 броя нови СБС от съществуващ СБС, 
част от мрежата на ТП 2 Яребична до УПИ 
XVIII-207, кв. 38 (идентичен с ПИ 87518.501.339) 
и пред УПИ XVI-207, кв. 39 (идентичен с ПИ 
87518.501.347) по плана на с. Яребична, община 
Аксаково, област Варна“, с териториален об-
хват улици съгласно действащия регулационен 
план на с. Яребична, община Аксаково, област 
Варна, представляващи имоти с идентифика-
тори 87518.501.282, 87518.501.283, 87518.501.402 и 
87518.501.403 по одобрената за територията КК, 
всички с НТП – за второстепенна улица, публична 
общинска собственост. Решението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред 
Административния съд – Варна.
4826

16. – Община Бургас на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че 
е изработен проект на подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за утвър-
ждаване на трасета на техническата инфраструк-
тура – хидромелиоративно съоръжение (напорен 
водоем) за напояване на имоти в кадастрални 
имоти 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землище-
то на с. Димчево, община Бургас. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването 
на съобщението в „Държавен вестник“.
4939

7. – Областният управител на област с ад-
министративен център Варна на основание 
чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, 
т. 1, ал. 4 и 5 от ЗУТ съобщава, че е издал Раз-
решение за строеж № 106 от 3.08.2021 г. за обект: 
„Реорганизация на вход/изход на летище Варна“, 
разположен в улица, представляваща поземлен 
имот с идентификатор 00182.307.37 по КККР на 
Община Аксаково, област Варна. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за стро-
еж подлежи на обжалване от заинтересованите 
лица пред Административния съд – Варна, в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез областния управител на област с 
административен център Варна.
4919

14. – Община Дупница на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, 
ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементи на техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизира-
ните територии за определяне трасето на нова 
водоснабдителна система за питейно-битово 
водоснабдяване на Северната промишлена зона 
на гр. Дупница в обхват: землища с. Пиперево, 

с. Блатино, с. Яхиново и гр. Дупница. Трасето 
на водоснабдителната система преминава през 
имоти, както следва:

довеждащ външен водопровод – ще захрани 
резервоара с вода за питейно-битови и противо-
пожарни нужди от магистрален водопровод за 
водоснабдяване на община Бобов дол; трасето му 
преминава през следните имоти: поземлен имот 
с идентификатор 56439.4.180 по кадастралната 
карта на с. Пиперево с НТП за селскостопански, 
горски, ведомствен път; поземлен имот с иденти-
фикатор 68789.552.26 по КК на гр. Дупница с НТП 
друг вид нива и поземлен имот с идентификатор 
68789.552.41 по КК на гр. Дупница с НТП друг 
вид нива, с дължина 500 м;

резервоар с полезен обем 250 м3, попадащ в 
поземлен имот с идентификатор 68789.552.22 по 
КК на гр. Дупница с НТП за друг вид застрояване;

изпразнителен водопровод – трасето дублира 
трасето на външния захранващ водопровод;

външен захранващ водопровод – от резер-
воара водните количества за питейно-битови и 
противопожарни нужди ще се подадат към раз-
пределителната мрежа на зоната чрез външния 
захранващ водопровод; трасето му минава през 
следните имоти: поземлен имот с идентифика-
тор 68789.552.41 по КК на гр. Дупница с НТП 
друг вид нива; поземлен имот с идентификатор 
68789.552.12 по КК на гр. Дупница с НТП за сел-
скостопански, горски, ведомствен път; поземлен 
имот 68789.551.23 по КК на гр. Дупница с НТП 
за селскостопански, горски, ведомствен път и 
поземлен имот с идентификатор 68789.551.22 по 
КК на гр. Дупница с НТП за селскостопански, 
горски ведомствен път, с дължина 460 м;

главни разпределителни клонове – след външ-
ния захранващ водопровод водните количества 
ще се насочват към отделно обособени райони 
чрез главни разпределителни клонове;

главен клон I – с дължина 1617 м, на север към 
кръстовището на главен път Е-79 и отклонението 
за с. Блатино; ще захранва обектите западно от 
главен път Е-79 и обектите в района на кръсто-
вището; трасето преминава през следните имоти: 
поземлен имот с идентификатор 68789.551.22 по КК 
на гр. Дупница с НТП за селскостопански, горски, 
ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 
68789.551.21 по КК на гр. Дупница с НТП пасище, 
мера; поземлен имот с идентификатор 68789.550.6 
по КК на гр. Дупница с НТП за селскостопан-
ски, горски, ведомствен път; поземлен имот с 
идентификатор 68789.551.7 по КК на гр. Дупница 
с НТП пасище; поземлен имот 04354.6.130 по КК 
на с. Блатино с НТП за път от републиканската 
пътна мрежа; поземлен имот с идентификатор 
04354.7.140 по КК на с. Блатино с НТП за местен 
път и поземлен имот с идентификатор 04354.5.58 
по КК на с. Блатино с НТП за селскостопански, 
горски, ведомствен път; в зоната на кръстовище-
то второстепенен разпределителен клон пресича 
безтраншейно поземлен имот с идентификатор 
04354.6.130 по КК на с. Блатино с НТП за път 
от републиканската пътна мрежа и преминава 
през поземлен имот с идентификатор 04354.6.222 
по КК на с. Блатино с НТП за селскостопански, 
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горски, ведомствен път; главен клон I и разпре-
делителните му клонове попадат в обхвата на 
главен път Е-79;

главен клон II – с дължина 1110 м, на юг, 
западно покрай главен път E-79 до разклона 
за с. Пиперево, пресича път Е-79 и гл. клон II, 
достига до старата промишлена зона; трасето 
преминава през следните имоти: поземлен имот с 
идентификатор 68789.552.52 по КК на гр. Дупница 
с НТП за селскостопански, горски, ведомствен 
път; поземлен имот с идентификатор 68789.552.16 
по КК на гр. Дупница с НТП за селскостопански, 
горски, ведомствен път; 68789.212.1 по КК на 
гр. Дупница с НТП за път от републиканската 
пътна мрежа; поземлен имот с идентификатор 
56349.200.118 по КК на с. Пиперево с НТП за 
второстепенна улица; поземлен имот 56349.200.117 
по КК на с. Пиперево с НТП обществен селищен 
парк, градина; пресича безтраншейно поземлен 
имот 68789.212.1 по КК на гр. Дупница с НТП за 
път от републиканската пътна мрежа; поземлен 
имот с идентификатор 68789.250.104 по КК на 
гр. Дупница с НТП за селскостопански, горски, 
ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 
68789.156.1 по КК на гр. Дупница с НТП нива; 
поземлен имот с идентификатор 68789.212.1 по КК 
на гр. Дупница с НТП за път от републиканската 
пътна мрежа; поземлен имот с идентификатор 
68789.212.2 по КК на гр. Дупница с НТП за местен 
път; поземлен имот с идентификатор 68789.251.26 
по КК на гр. Дупница с НТП за селскостопански, 
горски, ведомствен път; поземлен имот с иден-
тификатор 68789.252.11 по КК на гр. Дупница с 
НТП за селскостопански, горски, ведомствен път; 
поземлен имот с идентификатор 68789.252.5 по 
КК на гр. Дупница с НТП за селскостопански, 
горски, ведомствен път; поземлен имот с иден-
тификатор 68789.252.21 по КК на гр. Дупница с 
НТП за второстепенна улица; поземлен имот с 
идентификатор 68789.251.13 по КК на гр. Дупница 
с НТП за селскостопански, горски, ведомствен 
път; поземлен имот с идентификатор 87727.204.86 
по КК на с. Яхиново с НТП за местен път; по-
землен имот с идентификатор 87727.204.1 по КК 
на с. Яхиново с НТП за друг вид производствен 
складов обект и поземлен имот с идентификатор 
87727.204.5 по КК на с. Яхиново с НТП ниско 
застрояване; част от главен клон II и неговите 
разпределителни клонове попадат в обхвата на 
път Е-79;

главен клон III – с дължина 914 м, отклонява 
се от главен клон I, преминава безтраншейно през 
главен път Е-79 и се насочва на юг, източно от 
главен път Е-79; ще захранва района на бившия 
Стопански двор; трасето преминава през следните 
поземлени имоти: поземлен имот с идентифика-
тор 68789.250.60 по КК на гр. Дупница с НТП за 
селскостопански, горски, ведомствен път; позем-
лен имот с идентификатор 68789.212.1 по КК на 
гр. Дупница с НТП за път от републиканската 
пътна мрежа; 68789.250.57 по КК на гр. Дупница 
с НТП за местен път; поземлен имот с иденти-
фикатор 68789.250.58 по КК на гр. Дупница с 
НТП за второстепенна улица; поземлен имот с 
идентификатор 68789.250.100 по КК на гр. Дуп-
ница с НТП за друг обществен обект, комплекс; 
поземлен имот с идентификатор 68789.250.56 по 
КК на гр. Дупница с НТП за второстепенна улица 

и поземлен имот с идентификатор 68789.250.55 
по КК на гр. Дупница с НТП за второстепенна 
улица; част от трасето на главен клон III попада 
в обхвата на главен път Е-79.

Общата дължина на второстепенните разпре-
делителни клонове е 2985 м. Общата дължина 
на водоснабдителната система е 7600 м. Трасето 
на новопредвидената водоснабдителна система е 
съобразено с необходимите сервитути съгласно 
изискванията на Закона за устройство на терито-
рията и Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. 
за условията и реда за определяне на размерите 
и разположението на сервитутните ивици и на 
специалния режим за упражняване на сервиту-
тите на водоснабдителните и канализационните 
проводи (мрежи) и съоръжения извън населените 
места и селищните образувания. Проектът и 
придружаващата го документация се намират в 
стая № 7, ет. 1, в сградата на Община Дупница. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
4929

664. – Община Завет на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ 
съобщава, че с Решение № 201 от 26.07.2021 г. 
на Общинския съвет – гр. Завет, е одобрен 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за елементи на техническата инфраструктура 
за обект: Изграждане на кабелна захранваща 
линия НН 1 kV за нуждите на стационарна 
контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1049 на път 
II-23 „Завет – Брестовене“ км 61+910, част от 
електронна система за събиране на таксите за 
ползване на републиканската пътна мрежа на 
база изминато разстояние за превозни средства 
с обща технически допустима максимална маса 
над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомо-
били с обща технически допустима максимална 
маса до 3,5 т (електронна винетка). Решението 
може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 
ЗУТ пред Административния съд – Разград, чрез 
Общинския съвет – гр. Завет, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
4930

24. – Община гр. Каолиново, област Шумен, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 161 по протокол № 22 от 30.06.2021 г. 
на Общинския съвет – Каолиново, е одобрен 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за ПИ 37232.101.145, по КК на с. Кли-
мент, община Каолиново, с цел изграждане на 
кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите 
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ 
№ 1034 на Път 1-7 „Шумен – Пристое“ км 69+900, 
част от електронна система за събиране на так-
сите за ползване на републиканска пътна мрежа 
на базата на изминато разстояние за превозни 
средства с обща технически допустима макси-
мална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за 
леки автомобили с обща технически допустима 
максимална маса до 3,5 т (електронна винетка). 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ чрез ОбС – Као-
линово пред Административния съд – Шумен.
4821
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200. – Община Котел на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парце-
ларен план) за трасе на горски път през ПИ с 
идентификатор 47528.28.1 за осигуряване на достъп 
до ПИ с идентификатор 47528.30.853 по КК на 
с. Медвен, област Сливен. Съгласно чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да 
направят писмени възражения, предложения и ис-
кания по проекта до общинската администрация.
4942

5. – Областният управител на област Кюстен-
дил на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, 
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на тери-
торията (ЗУТ) е издал Разрешение за строеж № 2 
от 6.08.2021 г., с което на Община Дупница се раз-
решава да извърши строителство в съответствие 
с одобрените на основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от 
ЗУТ инвестиционни проекти на обект: „Компо-
стираща инсталация за разделно събрани зелени 
и/или биоразградими отпадъци и инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци за 
общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня 
по проект BG16M1OP002-2.002-0008“, с место-
нахождение: поземлен имот с идентификатор 
20763.3.45 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Джерман, м. Спротива, община 
Дупница, област Кюстендил, представляващ УПИ 
І-45 – за изграждане на инсталация за предвари-
телно третиране на смесени битови отпадъци и 
инсталация за компостиране на зелени/разделно 
събрани биоразградими отпадъци съгласно ПРЗ 
за м. Спротива, с. Джерман, община Дупница. 
Строежът е втора категория съгласно чл. 137, 
ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 4 от 
Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата на 
видовете строежи. На основание чл. 60, ал. 1 от 
АПК е допуснато предварително изпълнение на 
разрешението за строеж. Допуснатото предвари-
телно изпълнение подлежи на обжалване пред 
Административния съд – Кюстендил, в 3-дневен 
срок от съобщаването му съгласно чл. 60, ал. 5 
от АПК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
разрешението за строеж подлежи на обжалване 
от заинтересованите страни пред Администра-
тивния съд – Кюстендил, в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“.
4940

3. – Община гр. Лясковец, област Велико Тър-
ново, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, 
че с Решение № 308, взето с протокол № 36 на 
редовно заседание на Общинския съвет – гр. Ляс-
ковец, проведено на 29.07.2021 г., се одобрява 
изготвения проект за частично изменение на 
действащия подробен устройствен план – план 
за регулация (ЧИ на ПУП – ПР) на с. Джулю-
ница – Гарата, община Лясковец, в обхват на 
кв. № 1 и кв. № 2. Решението може да се обжалва 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Велико 
Търново, чрез Общинския съвет – гр. Лясковец, 
съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
4863

37. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 177 от 
30 юли 2021 г., взето с протокол № 9 е одобрен 
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна 

линия 20 kV от съществуващ стълб в поземлен 
имот с идентификатор 65468.131.23 по КККР на 
землището на с. Сбор, община Пазарджик, до 
границата на урбанизираната територия на се-
лото. Трасето започва от съществуващ стълб в 
поземлен имот с идентификатор 65468.131.23 по 
КККР на земеделската територия на землището 
на с. Сбор, разположен в същия имот, продължа-
вайки на изток до границата на урбанизираната 
територия на с. Сбор. Дължината на проектното 
трасе на кабелната линия е 383 м, засегнатата 
площ от поземлен имот с идентификатор с НТП: 
За местен път, е 767 кв. м – общинска публична 
собственост. Решението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския 
съвет – Пазарджик, пред Административния 
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
4927

39. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 176 от 
30.07.2021 г., взето с протокол № 9 на Общинския 
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен 
план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществу-
ващо електромерно табло до ново електромерно 
табло за захранване на ПИ с идентификатор 
55155.10.369, м. Татар Екин, землище гр. Пазар-
джик, община Пазарджик. Трасето започва от 
сектор „разпределително поле“ в съществуващо 
електромерно табло (монтирано пред ПИ с 
идентификатор 55155.10.118), присъединено от 
извод „А“ на БКТП „Ленд“, насочва се на юго-
изток, като се разполага в ПИ с идентификатор 
55155.10.3 – НТП „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, и продължава в същата посо-
ка до достигането на ново електромерно табло, 
монтирано на имотната граница на ПИ с иден-
тификатор 55155.10.369, м. Татар Екин, землище 
гр. Пазарджик, който следва да бъде захранен, 
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути 
и регистъра на засегнатите имоти. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред 
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4934

1. – Община Перущица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е внесен проект за: подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за 
нова подземна кабелна линия 20 kV за захранване 
на ПИ с ид. № 55909.61.51, м. Тировете, земли-
ще на гр. Перущица, община Перущица, област 
Пловдив, преминаващ през поземлени имоти 
с ид. № 55909.30.360, 55909.30.362, 55909.30.369, 
55909.30.370, 55909.61.51, 55909.61.477, 55909.301.406 
по кадастралната карта на гр. Перущица, област 
Пловдив; подробен устройствен план – парце-
ларен план за трасе за транспортен достъп до 
ПИ с ид. № 55909.61.51, м. Тировете, землище 
на гр. Перущица, община Перущица, област 
Пловдив, преминаващ през поземлени имоти 
с ид. № 55909.30.362 по кадастралната карта на 
гр. Перущица, област Пловдив. Проектните тра-
сета са съгласно приложените ПУП – парцеларни 
планове и регистри на засегнатите имоти. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
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заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
Перущица и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
4932

37. – Община Пловдив съобщава за издадена 
на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС Заповед № 210А 
1979 от 21.07.2021 г., с която се отчуждава част с 
площ 115,93 кв. м от ПИ с ИД 56784.530.381 по 
КККР на гр. Пловдив, с адрес на имота: ул. Даме 
Груев № 7. Съгласно действащия ПУП – ПРЗ на 
кв. 6 (нов), 15 (стар) по плана на кв. Въстаничес-
ки – север, Пловдив, одобрен със Заповед № 450 
от 15.06.1981 г., изменен със заповеди № ОА-189 
от 8.02.1994 г. и № 09ОА-3000 от 24.11.2009 г. на 
Община Пловдив, отчуждаваната част от имота 
попада в уличната регулация на ул. Даме Груев. 
Имотът се отчуждава от собствениците: Дамян 
Атанасов Атанасов, Момчил Павлов Тодоров, Ана 
Саркис Тодорова, Екатерина Георгиева Зарева, 
Светлана Георгиева Жилова, Василка Йорданова 
Жилова, Данаил Кръстанов Марков, Татяна Ан-
гелова Узунова, Огнян Георгиев Узунов, Мария 
Димитрова Ставрева, Иван Атанасов Атанасов, 
Пламен Георгиев Петков, Румяна Кръстева Петко-
ва, а 44,66/315 ид. части от отчуждаваната част от 
ПИ са на неустановен собственик. Определеното 
съгласно чл. 22 от ЗОС и § 1 от ДРЗОС равнос-
тойно парично обезщетение е 31 884 лв. без ДДС, 
като за 44,66/315 ид. части от отчуждаваната част 
от имота – с неустановен собственик, е в размер 
4520,44 лв. без ДДС. Обезщетението се внася в 
„Инвестбанк“ – АД, по сметка на правоимащите 
собственици или в посочени от тях банкови смет-
ки, като при плащане на равностойното парично 
обезщетение се взема предвид разпоредбата на 
чл. 32 от ЗОС. Обезщетението за неустановения 
собственик на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОС се 
внася в „Инвестбанк“ – АД, по сметка на Община 
Пловдив, като банката изплаща обезщетението 
на лицето, което установи правата си по съде-
бен ред. Заповедта подлежи на обжалване пред 
Административния съд – Пловдив, по реда на 
АПК, а за неустановения собственик в 14-дневен 
срок от обнародване на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“. 
4854

25. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на за-
интересованите, че на основание Решение № 290 
от 6.07.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е 
одобрен ПУП – парцеларен план за обект: Кабелна 
линия Н.Н. от съществуващ кабелен разпреде-
лителен шкаф (КРШ) пред УПИ X-194.59, бен-
зиностанция до новo електромернo таблo ТЕПО, 
монтиранo пред УПИ 19.51 – производствени и 
складови дейности, ООД, по кадастралната карта 
на с. Маноле, по следата на вариант единствен, 
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна-
родването му в „Държавен вестник“ чрез Община 
„Марица“ до Административния съд – Пловдив. 
4928

5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е внесен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV 

за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ 
в УПИ II-012162 – жил. стр., съответстващ на 
ПИ с ид. 03304.12.844, масив 12, местност Горни 
грамади по кадастралната карта на землище 
с. Белащица. Проектното трасе преминава през 
поземлени имоти с идентификатори 03304.12.253, 
03304.12.569 и 03304.12.846 по кадастралната карта 
на землище с. Белащица, община „Родопи“. Дъл-
жината на трасето е 102 м, съгласно приложените 
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите 
имоти и обяснителна записка, изработени от ли-
цензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4850

9. – Община „Родопи“, област Пловдив, на ос-
нование чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заин-
тересуваните лица, че е внесен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за обекти: „Кабелна линия 20 kV“ и „Трасе на 
водопровод PE-HD ∅90“ за УПИ 51.7 – жил. стр., 
общественообслужваща и търговска дейност, 
съответстващ на ПИ с идентификатор 47295.51.7, 
местност Пичковец по кадастралната карта на 
с. Марково. Проектните трасета преминават през 
поземлени имоти с идентификатори 47295.49.36, 
47295.51.45 и 47295.51.46 по кадастралната карта 
на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на 
трасето на кабелната линия 20 kV е 64,35 м, а тази 
на водопровода – 73,56 м, съгласно приложените 
ПУП – парцеларни планове, регистър на засегна-
тите имоти и обяснителни записки, изработени 
от лицензиран проектант. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4849

50. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е внесен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV 
за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ 
в УПИ 12.2100 – жил. застр., съответстващ на 
ПИ с идентификатор 03304.12.2100, масив 12, 
местност Текнето по кадастралната карта на 
землище с. Белащица. Проектното трасе преми-
нава през поземлени имоти с идентификатори 
03304.12.1933, 03304.12.224 и 03304.12.2102 по 
кадастралната карта на землище с. Белащица, 
община „Родопи“. Дължината на трасето е 68 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“ и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общин-
ската администрация.
4846
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88. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е внесен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно елек-
трозахранване на „Търговско-складова база“ в 
УПИ I-009230, масив 9, съответстващ на позем-
лен имот с  ид. 06447.9.265, местност Османова 
могила, по кадастралната карта на землище 
с. Брестник. Проектното трасе преминава през 
поземлени имоти с идентификатори 06447.9.229, 
06447.9.192 и 06447.9.266 по кадастралната карта 
на землище с. Брестник, община „Родопи“, дъл-
жината на трасето е 149 м съгласно приложените 
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите 
имоти и обяснителна записка, изработени от ли-
цензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4847

101. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е внесен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 
kV за външно ел. захранване на „Складова база 
за промишлени стоки“ в УПИ I-030251 – склад 
за промишлени стоки, канцеларски и опако-
въчни материали, съответстващ на ПИ с  ид. 
06077.30.251, масив 30, местност Нешовица по 
кадастралната карта на землище с. Браниполе. 
Проектното трасе преминава през поземлени 
имоти с идентификатори 06077.30.175 и 06077.30.252 
по кадастралната карта на землище с. Браниполе, 
община „Родопи“. Дължината на трасето е 92 м 
съгласно приложените ПУП – парцеларен план, 
регистър на засегнатите имоти и обяснителна 
записка, изработени от лицензиран проектант. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да се запознаят с 
предложения ПУП – ПП в сградата на Община 
„Родопи“ и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
4845

102. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е внесен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV 
за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ 
в УПИ 019066-IV – жил. застр., съответстващ 
на ПИ с  ид. 31036.19.122, масив 19, местност 
Османица по кадастралната карта на землище 
с. Златитрап. Проектното трасе преминава през 
поземлени имоти с идентификатори 31036.19.105 
и 31036.19.117 по кадастралната карта на землище 
с. Златитрап, община „Родопи“. Дължината на 
трасето е 51 м съгласно приложените ПУП – пар-
целарен план, регистър на засегнатите имоти и 
обяснителна записка, изработени от лицензиран 
проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да се 

запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата 
на Община „Родопи“ и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
4851

208. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е внесен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обекти: „Трасе за кабелна линия 
1 kV“ и „Трасе за водопровод РЕ-HD ∅90“ за 
поземлен имот с  ид. 60.13, местност Черешова 
градина по кадастралната карта на с. Марково. 
Проектните трасета преминават през поземлени 
имоти с идентификатори 47295.60.51 и 47295.60.68 
по кадастралната карта на с. Марково, община 
„Родопи“, дължината на ел. трасето е 39,77 м, а 
на водопровода – 11,28 м, съгласно приложените 
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите 
имоти и обяснителни записки, изработени от ли-
цензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
4848

19. – Община гр. Сандански, област Благоев-
град, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните, че е изготвен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
рен план (ПП) за елементите на техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизира-
ните територии за „Транспортен достъп до имот 
с идентификатор 77361.49.27, м. Вировица по 
КККР на с. Хотово, община Сандански, област 
Благоевград“. Трасето на транспортния достъп 
засяга част от поземлен имот с идентификатор 
77361.49.219 с НТП – полски път на община Сан-
дански по КККР на с. Хотово, община Сандански. 
Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, 
ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да 
се прегледа от заинтересуваните всеки работен 
ден в определеното приемно време на Община 
Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Сан-
дански. Копие от настоящото съобщение да бъде 
поставено на таблото за обявления в общинската 
администрация – Сандански, както и да се обяви 
на интернет страницата є.
4841

20. – Община гр. Сандански, област Благоев-
град, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните, че е изготвен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за елементите на техническата инфра-
структура извън границите на урбанизираните 
територии за „Външно електрозахранване до имот 
с идентификатор 77361.49.27, м. Вировица по КККР 
на с. Хотово, община Сандански, област Благоев-
град“. Трасето на електрозахранващия кабел от 
точката на включване до точката на захранване е 
с дължина около 2000 м със сервитут на трасето 
от 2,00 м от двете страни на оста на новопроекти-
раното трасе и преминава през поземлени имоти 
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с идентификатори: 77361.13.341 с НТП – полски 
път на община Сандански, 77361.26.248 – урба-
низирана територия – местен път на община 
Сандански, 77361.49.219 с НТП – полски път на 
община Сандански, 77361.81.339 – републикан-
ски път – държавна собственост, 77361.81.405 с 
НТП – дере, общинска собственост. Проектът 
за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в 
сградата на Община Сандански и може да се 
прегледа от заинтересуваните всеки работен 
ден в определеното приемно време на Община 
Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Сан-
дански. Копие от настоящото съобщение да бъде 
поставено на таблото за обявления в общинската 
администрация – Сандански, както и да се обяви 
на интернет страницата є.
4839

21. – Община гр. Сандански, област Благоев-
град, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните, че е изготвен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за елементите на техническата инфра-
структура извън границите на урбанизираните 
територии за „Външно водоснабдяване до имот с 
идентификатор 77361.49.27, м. Вировица по КККР 
на с. Хотово, община Сандански, област Благо-
евград“. Трасето на водопровода от точката на 
включване до точката на захранване е с дължина 
около 2020 м със сервитут на трасето от 3,00 м 
от двете страни на оста на новопроектираното 
трасе, като в землището на с. Зорница трасето е 
с приблизителна дължина 850 м, а в землището 
на с. Хотово – около 1170 м, и преминава през 
поземлени имоти с идентификатори: 20910.2.41 
с НТП – полски път на община Сандански, 
20910.6.42 с НТП – полски път на община Сан-
дански, 20910.8.50 с НТП – полски път на общи-
на Сандански по КККР на с. Зорница, община 
Сандански, 77361.49.219 с НТП – полски път на 
община Сандански, 77361.66.219 с НТП – пол-
ски път на община Сандански, 77361.67.214 с 
НТП – полски път на община Сандански, по 
КККР на с. Хотово, община Сандански. Проек-
тът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 
в сградата на Община Сандански и може да се 
прегледа от заинтересуваните всеки работен 
ден в определеното приемно време на Община 
Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Сан-
дански. Копие от настоящото съобщение да бъде 
поставено на таблото за обявления в общинската 
администрация – Сандански, както и да се обяви 
на интернет страницата є.
4840

338. – Община гр. Севлиево, област Габрово, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
са изработени проект на подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план и специализи-
рана план-схема на трасе на проектен подземен 
електропровод 20 kV с начало на трасето от 
подстанция „ЕМКА“ в ПИ 65927.501.3623 до ПИ 
65927.501.5174 по КККР на гр. Севлиево. Обхватът 

на проекта засяга следните имоти, през които 
ще преминава трасето на проектен подземен 
електропровод 20kV: ПИ 65927.501.2502 (общинска 
публична собственост) с НТП: „За второстепенна 
улица“, ПИ 65927.501.3715 (общинска публична 
собственост) с НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 
65927.501.5304 (държавна собственост) с НТП: „За 
друг вид застрояване“, ПИ 65927.65.39 (общинска 
публична собственост) с НТП: „За селскосто-
пански, горски, ведомствен път“, ПИ 65927.65.72 
(общинска публична собственост) с НТП: „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 
65927.65.75 (общинска публична собственост) с 
НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен 
път“, ПИ 65927.501.4279 (общинска публична соб-
ственост) с НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 
65927.501.4394 (общинска публична собственост) с 
НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4388 
(общинска публична собственост) с НТП: „За 
второстепенна улица“, ПИ 65927.78.64 (държавна 
частна собственост) с НТП: „Напоителен канал“, 
ПИ 65927.78.2 (общинска публична собственост) 
с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен 
път“, ПИ 65927.78.65 (общинска публична соб-
ственост) с НТП: „За селскостопански, горски, 
ведомствен път“, ПИ 65927.501.3490 (общинска 
частна собственост) с НТП: „За комплексно зас-
трояване“, ПИ 65927.501.4559 (общинска публична 
собственост) с НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 
65927.501.4557 (общинска публична собственост) с 
НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4555 
(общинска публична собственост) с НТП: „За вто-
ростепенна улица“, ПИ 65927.501.4554 (общинска 
публична собственост) с НТП: „За второстепенна 
улица“, ПИ 65927.501.4171 (общинска публична 
собственост) с НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 
65927.501.4571 (общинска публична собственост) с 
НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.3029 
(изключителна държавна собственост) с НТП: 
„За път от републиканската пътна мрежа“, ПИ 
65927.501.5009 (общинска публична собственост) 
с НТП: „За друг поземлен имот за движение и 
транспорт“, ПИ 65927.501.4161 (частна собственост) 
с НТП: „Незастроен имот за производствен, скла-
дов обект“, ПИ 65927.501.4571 (общинска публична 
собственост) с НТП: „За първостепенна улица“. 
Линиите на трасетата са съгласно графичната 
част на проекта. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения до общинската 
администрация. 
4925

22. – Община Сливен на основание чл. 129, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 717 от 
29.07.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е одо-
брен ПУП – план за регулация и застрояване за 
ПИ 81387.3.5 с НТП „за земеделски труд и отдих 
(съгл. пар. 4 от ПЗР ЗСПЗЗ)“ и ПИ 81387.3.9 с 
НТП „за друг вид водно течение“ и части от ПИ 
81387.3.4 с НТП „за земеделски труд и отдих (съгл. 
пар. 4 от ПЗР ЗСПЗЗ)“ с проектен идентифика-
тор 81387.3.11 и ПИ 81387.3.2 с НТП „за селско-
стопански, горски, ведомствен път“ с проектен 
идентификатор 81387.3.13, местност Оришлика, 
землище с. Чинтулово, община Сливен, с цел 
промяна предназначението и включването им в 
регулационните граници на с. Чинтулово, като 
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се проектира нова улична регулация, променят 
се границите на кв. 5 и се образува нов кв. 41, 
с предвиждане в тях на урегулирани поземлени 
имоти със застрояване в зона Жм1. Решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ до Админис-
тративния съд – Сливен.
4944

23. – Община Сливен на основание чл. 129, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 716 от 
29.07.2021 г. на Общинския съвет – Сливен, е 
одобрен ПУП – план за регулация и застро-
яване за ПИ 14800.41.16 с НТП „пасище“, ПИ 
14800.41.17 с НТП „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, ПИ 14800.41.18 с НТП „пасище“ 
и ПИ 14800.41.9 с НТП „пасище“ и части от ПИ 
14800.41.14 с НТП „пасище“ (проектен иденти-
фикатор 14800.41.266) и ПИ 14800.41.232 с НТП 
„за селскостопански, горски, ведомствен път“ 
(проектен идентификатор 14800.41.268), местност 
Клисе кору, землище с. Гергевец, община Сливен, 
с цел промяна предназначението на земедел-
ските земи и включването им в регулационните 
граници на с. Гергевец, община Сливен, като се 
проектира нова улична регулация, променят се 
границите на кв. 36 и се образуват нови кв. 38, 
39, 40 и 41, с предвиждане в тях на урегулирани 
поземлени имоти със застрояване в зона Жм1. 
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до 
Административния съд – Сливен.
4945

72. – Община Сопот на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 186, протокол № 31 от заседа-
ние на Общинския съвет – Сопот, проведено на 
19.07.2021 г., е одобрен проект за подробен ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
за обект: „Уличен водопровод за жилищна сграда 
в УПИ 173.388, жилищно строителство, м. Над 
техникума, гр. Сопот. Трасето на водопровода е 
с дължина 94,33 м, започва от съществуващ во-
допровод Ст. ∅219, пресичащ ПИ 68080.174.272, 
с начин на трайно ползване – местен път, пре-
минава на запад по протежение на същия имот 
до ПИ 68080.173.388. Справки и допълнителна 
информация може да се получи в сградата на 
Община Сопот. На основание чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дне-
вен срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Сопот пред Административния 
съд – Пловдив.
4824

33. – Община Стара Загора на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за изменение на ПУП – план за регулация 
на гр. Стара Загора за кв. Индустриален, попа-
дащ в кадастрални райони 522 и 523 по КККР на 
гр. Стара Загора. Проектът се намира в сградата 
на общинската администрация – Стара Загора, 
ет. 8, стая № 806. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да направят писмени възражения, искания и 
предложения по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
4918

84. – Община Троян, дирекция „Устройство 
на територията“, на основание чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ съобщава, че с Решение № 463 от протокол 
№ 22 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Троян, 
е одобрен подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за частично 
изменение на плана за улична регулация (ЧИПУР) 
на улица с осови точки (о.т.) 611-2063 и частично 
изменение на плана за регулация и застрояване 
(ЧИПРЗ) на кв. 72, 94 и 304 по плана на ЦГЧ на 
гр. Троян в обхват поземлени имоти с идентифи-
катори 73198.504.329, 73198.504.369, 73198.504.370, 
73198.504.331, 73198.504.334, 73198.504.336 , 
73198.504.364, 73198.504.365, 73198.504.366, 
73198.504.367, 73198.504.368 и 73198.505.7 по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Троян. Предвиденото по план трасе за улица 
с о.т. 611-590-591-592-593-594-2063 се премахва, 
поради което урегулиран поземлен имот (УПИ) 
X-1459 се променя в X-331, УПИ XI-1461 в XI-336, 
отпада строителен квартал 94 и се създават нови 
УПИ XXIV-334, XXV-366, XXVI-364, 365, 367 и 
XXVII-368 в кв. 72 по регулационния план на 
ЦГЧ на гр. Троян. Утвърждава се съществуващото 
трасе на улица с о.т. 611-1261-1262-253-610-1150-2063, 
следствие на което се променят границите на УПИ 
I – „За озеленяване“, в кв. 304. Създава се нов 
строителен квартал 337 с УПИ I-329, II-369 и III-370 
(съответно имоти с идентификатори 73198.504.329, 
73198.504.369 и 73198.504.370), поради което се 
променят границите на терена за озеленяване. 
Проектът е изложен в сградата на Община Троян 
в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението 
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
4852

85. – Община Троян, дирекция „Устройство 
на територията“, на основание чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ съобщава, че с Решение № 462 от протокол 
№ 22 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Троян, 
е одобрен подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за час-
тично изменение на плана за улична регулация 
(ЧИПУР) на улица с осови точки (о.т.) 563-564 
и частично изменение на плана за регулация и 
застрояване (ЧИПРЗ) на кв. 303 по плана на ЦГЧ 
на гр. Троян в обхват поземлени имоти с иден-
тификатори 73198.504.4, 73198.504.5, 73198.504.14, 
73198.504.15, 73198.504.16, 73198.504.17, 73198.504.34, 
73198.504.35 и 73198.504.388 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Троян. Създава 
се нова улица с о.т. 564-2269-563-2272-2273-2274-
2275-2276-2277-2278-2280, поради което се закриват 
урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIX – „За 
КОО и паметник на културата“, XX – „За жи-
лищно строителство“, XXI-1105 и XXII-34 – „За 
жилищно строителство“, в кв. 303, и се образува 
нов квартал 513 с УПИ I – „За паркинг“, II – „За 
КОО и паметник на културата“, III-35 и IV-34 – „За 
жилищно строителство“. В кв. 303 се променят 
границите на УПИ XVIII-1113. Проектът е из-
ложен в сградата на Община Троян в стая № 30 
от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде 
обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Ловеч.
4853
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428. – Община Трявна на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 144 от 
28.07.2021 г. на Общинския съвет – Трявна, е 
одобрен ПУП – план за регулация и план за 
застрояване за ЧИ на ЗРП на гр. Плачковци, 
община Трявна, в обхват – квартали 20, 32, 33 и 
34. С ПУП – план за регулация са коригирани 
границите на засегнатите урегулирани поземлени 
имоти, като същите са поставени в съответствие 
с имотните граници на съответните поземлени 
имоти. Променени са осовите линии по ул. Буз-
луджа, ул. Люляк и ул. Крайбрежна, промяната 
е съобразена със съществуващото положение 
на съответните улици, като са проектирани 29 
бр. нови осови точки. С ПУП – план за застро-
яване, са посочени границите на промяна на 
режима на устройство и застрояване, както и 
ограничителните и задължителните линии на 
застрояване. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Трявна до Административния 
съд – Габрово.
4926

74. – Община Търговище на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 24 по 
протокол № 25 от 29.07.2021 г. на Общинския 
съвет – Търговище, е одобрен проект на подробен 
устройствен план – парцеларен план за трасе на 
кабелна линия НН от ТП „Училище“, намиращ 
се в УПИ I, кв. 10, с. Стража, до поземлен имот с 
идентификатор 69599.8.149 по кадастралната карта 
на землището на с. Стража, община Търговище, 
който е част от комплексен проект за инвести-
ционна инициатива при условията на чл. 150, 
ал. 2 от ЗУТ, за обект: „Кабелна линия НН от 
ТП-4 „Училище“ до нова кабелна касета ШК-4 за 
захранване на сграда „Техническа работилница“ 
с идентификатор 69599.8.149.1 – увеличаване на 
мощност“. С проектното трасе на електропро-
вода се засягат: улица с о.т. № 19-31 по плана 
на с. Стража, община Търговище, поземлени 
имоти с идентификатори 69599.8.133, 69599.8.132, 
69599.8.125, 69599.8.126, 69599.8.62, 69599.8.143, 
69599.8.150 в землището на с. Стража, община 
Търговище. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез 
Общинския съвет – Търговище, пред Админис-
тративния съд – Търговище.
4822

75. – Община Търговище на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 23 по 
протокол № 25 от 29.07.2021 г. на Общинския съ-
вет – Търговище, е одобрен проект на ПУП – пар-
целарен план за елементи на техническата ин-
фраструктура, за обект: „Изграждане на кабелна 
захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стаци-
онарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1071 
на Път II-74 „Търговище – Велики Преслав“ км 
16+500, част от електронна система за събиране 
на таксите за ползване на републиканската пътна 
мрежа на база изминато разстояние за превозни 
средства с обща технически допустима макси-
мална маса над 3,5 т (Тол) и на база време зa 
леки автомобили с обща технически допустима 
максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“, 
който е част от комплексен проект за инвести-
ционна инициатива при условията на чл. 150, 

ал. 2 от ЗУТ. С проектното трасе на електропро-
вода се засягат поземлен имот с идентификатор 
03037.12.143 в землището на с. Баячево, община 
Търговище – държавна публична собственост, с 
НТП – „За път от републиканската пътна мрежа“, 
и улица с о.т. № 184-191-200, с. Баячево, община 
Търговище. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез 
Общинския съвет – Търговище, пред Админи-
стративния съд – Търговище.
4823

Административният съд – Пловдив, І състав, 
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. 
№ 1883/2021 г. по описа за 2021 г. на Админис-
тративния съд – Пловдив, по жалба на Мартин 
Ванев Попов срещу чл. 42, ал. 1 – 4 и чл. 43, ал. 4 
от Наредбата за организация на движението и 
паркирането на територията на община Пловдив. 
Ответник по жалбата е Общинският съвет – Плов-
див. Делото е насрочено за 14.10.2021 г. от 10 ч.
4880

Петричкият районен съд съобщава на от-
ветницата Дженифър Ан Маккинес, родена на 
26.01.1979 г. в САЩ, сега с неизвестен адрес, че 
срещу нея е заведено гр.д. № 961/2021 г. по описа 
на Петричкия районен съд от Георги Стойчев 
Стойчев с адрес за призоваване гр. Петрич, 
ул. Свобода № 16, за развод по чл. 49 от СК и 
че в деловодството на Петричкия районен съд се 
намират исковата молба и приложенията към нея 
с вх. № 696 от 28.06.2021 г., препис от които може 
да получи в двуседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ на това съобщение, като 
я предупреждава, че ако не се яви в съда в дву-
седмичен срок, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея с вх. № 696 от 
28.06.2021 г., съдът ще є назначи особен предста-
вител на основание чл. 48, ал. 1 ГПК.
4833

Петричкият районен съд съобщава на ответ-
ницата Оксана Дмитриевна Флуренко, родена 
на 24.09.1973 г. в гр. Донецк, Украйна, сега с 
неизвестен адрес, че срещу нея е заведено гр.д. 
№ 1059/2021 г. по описа на Петричкия районен съд 
от Васил Кирилов Караджов с адрес за призова-
ване и връчване на съобщения и книжа по делото 
гр. Петрич, ул. Цар Симеон № 48, за развод по 
чл. 49 от СК и че в деловодството на Петричкия 
районен съд се намират исковата молба и приложе-
нията към нея с вх. № 975 от 20.07.2021 г., препис 
от които може да получи в двуседмичен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ на това съ-
общение, като я предупреждава, че ако не се яви 
в съда в двуседмичен срок, за да получи препис 
от исковата молба и приложенията към нея с вх. 
№ 975 от 20.07.2021 г., съдът ще є назначи особен 
представител на основание чл. 48, ал. 1 ГПК.
4834

Разградският районен съд съобщава на Рамадан 
Тахири, роден на 9.02.1995 г., гражданин на Косово, 
с неизвестен адрес в чужбина, за заведеното срещу 
него гр. д. № 1256/2021 г. по описа на Районния 
съд – Разград, от ищеца Сашка Венетова Иванова, 
ЕГН 9901165051, с предмет чл. 49 от СК, като му 
указва, че в двуседмичен срок от обнародването на 
съобщението в „Държавен вестник“ следва да се 
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яви, респективно – да изпрати свой упълномощен 
процесуален представител, в деловодството на 
PС – Разград, за връчване (получаване) на исковата 
молба и приложенията към нея. Ответникът да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4686

Разложкият районен съд призовава Майкъл 
Франк Аткинсън с ЛН 1003785705, гражданин на 
Великобритания, със статут на продължително 
пребиваващ на територията на Република Бълга-
рия чужденец, с адрес: гр. Банско, ул. Страгите 
№ 4, ап. Д55, ответник по гр. дело № 1064/2020 г. 
по описа на Районния съд – Разлог, че срещу него 
е предявен иск с правно основание чл. 49 от СК. 
Указва на ответника Майкъл Франк Аткинсън, 
че може в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ да получи книжата по делото 
в канцеларията на Районния съд – Разлог – стая 
№ 4, както и да посочи адрес в страната, на който 
да бъде призован по делото.
4758

Санданският районен съд призовава в дву-
седмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ ответницата Мерседес Марсиано, родена 
на 8.08.1961 г. в гр. Казабланка, Мароко, граж-
данка на Канада, без регистриран постоянен и 
настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес 
в чужбина, да се яви в канцеларията на Район-
ния съд – гр. Сандански, за да получи препис 
от исковата молба и приложенията към нея по 
гр. д. № 606/2021 г. по описа на съда, заведено 
от Емил Евгениев Апостолов от гр. Сандански, 
ул. Башлийца № 4, за развод. В случай че не се 
яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.
4765

Софийският районен съд, III ГО, 82 състав, 
е образувал гр. д. № 52823/2020 г. по искове с 
правно основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД във 
връзка с чл. 150 ЗЕ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявени 
от „Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Инна 
Владимировна Свидерская, гражданин на Руската 
федерация, родена на 2.02.1982 г., за заплащане 
на продажната цена на доставена топлинна 
енергия в размер на 986,62 лв., представляваща 
главница за периода 1.05.2017 г. – 28.02.2019 г. 
ведно със законната лихва от 29.10.2020 г. до 
окончателното изплащане, 162,77 лв. – моратор-
на лихва за периода 15.09.2017 г. – 2.10.2020 г., 
8,05 лв. – сума за дялово разпределение за периода 
1.09.2017 г. – 2.10.2020 г., и 1,80 лв. – мораторна 
лихва за периода 30.10.2017 г. – 2.10.2020 г., за 
топлоснабден имот в София, ж. к. Красно село, 
бл. 230, вх. А, ет. 18, ап. 90, аб. № 71692. Дело-
то е насрочено в открито съдебно заседание за 
28.09.2021 г. от 10,30 ч. По предявените искове в 
тежест на ответника е да докаже положителния 
факт на погасяване на дълга. Съдът указва на 
страните, че следва най-късно в първото по де-
лото заседание да изложат становището си във 
връзка с дадените указания и доклада по делото, 
както и да предприемат съответните процесу-
ални действия, като в случай че в изпълнение 
на предоставената им възможност не направят 
доказателствени искания, те губят възможността 
да направят това по-късно, освен в случаите по 
чл. 147 ГПК. Приканва страните към сключване 

на съдебна спогодба, към медиация или извън-
съдебно доброволно уреждане на спора.
4831

Софийският районен съд, II ГО, 77 състав, 
съобщава за ч. гр. д. № 31871/2021 г., образувано 
по заявление за издаване на европейско удостове-
рение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 
на Европейския парламент и на Съвета, депо-
зирано от заявителите Мара Минкова Тошева с 
ЕГН 4402206374, с постоянен адрес гр. София, 
район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 91, вх. Г, 
ет. 6, ап. 61, Антоанета Иванова Тошева-Шоайб 
с ЕГН 6702246319, с постоянен адрес гр. София, 
район „Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 523, вх. 5, 
ет. 1, ап. 96, и Зорница Иванова Тошева с ЕГН 
7206256330, с постоянен адрес гр. София, район 
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 91, вх. Г, ет. 6, 
ап. 61, като наследници (съпруга и дъщери) на 
Иван Василев Тошев с ЕГН 3602196327, починал 
на 25.09.2017 г. в гр. София, с декларирана цел 
на ползване на удостоверението – удостоверя-
ване на преките им права върху наследството, 
за да може в Република Австрия да докажат 
правното си положение и да упражнят правата 
си на наследници във връзка с притежавана от 
наследодателя жилищна собственост в Република 
Австрия, ул. Шенкендорфгасе № 22, ул. Бертелга-
се № 3, ул. Шенкендорфгасе № 20, с дял 103/2617. 
Софийският районен съд указва на бенефициерите 
и потенциалните бенефициери възможността им 
в едноседмичен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ да депозират по делото писмени 
становища по искането.
4832

Русенският окръжен съд в закрито заседа-
ние с определение от 25.06.2021 г. обявява, че в 
съда на 13.05.2021 г. по мотивирано искане с вх. 
№ 2671/13.05.2021 г. от Комисията за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество чрез председателя Со-
тир Стефанов Цацаров срещу Горанка Илиева 
Кирчева, ЕГН 8701085358, с постоянен и настоящ 
адрес: Русе, ул. Скопие № 1, и Кольо Златков 
Маринов, ЕГН 8703165067, с постоянен и настоящ 
адрес: Русе, ул. Скопие № 1, е образувано гр. дело 
№ 322/2021 г. относно отнемане в полза на дър-
жавата на имущество на стойност 13 525,23 лв., 
на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Иска 
се отнемане в полза на държавата на следното 
имущество:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Горанка Илиева Кирчева, 
ЕГН 8701085358, с цена на иска в размер 3100 лв.:

Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“, с 
peг. № Р 0453 КК, рама № WAUZZZ4B82N022490, 
двигател № АКЕ082466, цвят: тъмносин, пър-
воначална регистрация – 1.08.2001 г., дата на 
придобиване – 30.07.2018 г., на стойност към 
настоящия момент в размер 3100 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кольо Златков Маринов, 
ЕГН 8703165067, с цена на иска в размер 3800 лв.:

Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц180“, 
с рег. № Р 9315 АР, рама № WDB2020181А083005, 
двигател № 1192010049058, цвят: черен, първона-
чална регистрация – 24.02.1994 г., дата на придо-
биване – 19.12.2011 г., на стойност към настоящия 
момент в размер 2800 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес“, мо-
дел „210 – 2 50Д“, с р ег.  № Р 4729 ВК , 
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р ама № WDB210 01 51A 570 5 41 ,  д ви г а т е л 
№ 60596210003253, цвят: черен, първоначална 
регистрация – 18.02.1998 г., дата на придобива-
не – 13.05.2013 г., на стойност към настоящия 
момент в размер 1000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Горанка Илиева 
Кирчева, ЕГН 8701085358, с цена на иска в размер 
1433,12 лв.:

Сумата в размер 115 лв., представляваща 
изпратени парични преводи чрез системите за 
бързи разплащания от Горанка Илиева Кирчева.

Сумата в размер 835,87 лв., представляваща 
получени парични преводи без основание от Го-
ранка Илиева Кирчева чрез системите за бързи 
разплащания и по банков път.

Сумата в общ размер 482,25 лв., представлява-
щи средства от престъпната дейност на Горанка 
Илиева Кирчева.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кольо Златков 
Маринов, ЕГН 8703165067, с цена на иска в размер 
5192,11 лв., от които:

Сумата в размер 792,11 лв., представляваща 
получени парични преводи без основание от 
Кольо Златков Маринов.

Сумата в размер 4400 лв., представляваща 
пазарната стойност към момента на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Пежо“, модел Боксер“, 
с рег. № Р052РВ.

Делото е насрочено за 6.12.2021 г. от 10,30 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат 

да предявят претенциите си върху имуществото, 
е до приключване на съдебното дирене в първата 
инстанция.
4828

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние – първоинстанционни състави, 21-ви състав, 
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, 
че има образувано гр. дело № 8011/2020 г. въз 
основа на постъпило мотивирано искане от Ко-
мисията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ) срещу Валентин Николаев Цанков 
в полза на държавата на незаконно придобито 
имущество, описано както следва:

 – апартамент № 12, намиращ се в София, 
Столична община, район „Красна поляна“, 
бул. Александър Стамболийски № 217, в сграда 
№ 1 – етап I, която сграда е предвидена за застро-
яване на първи етап, изцяло в посочените по-долу 
поземлени имоти с планоснимачни номера 84 и 
86, като част от обект, представляващ хотелски 
апартаментен комплекс, състоящ се от сграда 
1 с магазини и подземен паркинг – етап 1, и 
сграда 2 с магазини и подземен паркинг – етап 
2, и представляващ самостоятелен обект с 
идентификатор № 68134.1106.364.10.12, по ка-
дастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-50 от 2.11.2011 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, разполо-
жен на 2 жилищен етаж, на кота +6,35 с общо 
площ 85,46 кв. м, както следва: застроена площ 
68,13 кв. м, заедно с 2,015 % ид. ч. от общите 
части на сградата, равняващи се на 17,33 кв. м, 
състоящ се от: коридор, дневна с кухненски 
бокс, спалня, баня с тоалетна и балкон, при 
граници: 68134.1106.364.10.11, 68134.1106.364.10.17, 
68134.1106.364.10.18, 68134.1106.364.10.6, коридор, 
калкан, двор, апартамент върху поземления 
имот, представляващ по действащата кадас-

трална карта и кадастрални регистри на София, 
СО, р-н „Красна поляна“, одобрени със Заповед 
№ РД-18-50 от 2.11.2011 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, поземлен имот с иденти-
фикатор № 68134.1106.364, с площ 683 кв. м, 
трайно предназначение на територията – урба-
низирана, начин на трайно ползване: „за друг 
обществен обект, комплекс“, стар идентификатор: 
68134.1106.84, 68134.1106.86, 68134.1106.87, при 
граници/съседи: поземлени имоти с идентифика-
тори – 68134.1106.91, 68134.1106.93, 68134.1106.89, 
68134.1106.27, 68134.1106.83, идентичен с нов 
УПИ XI-84, 86, 87 – „за апартаментен хотел и 
обществено обслужване“, от кв. 70 по плана на 
София, местност Разсадника – Коньовица, одоб- 
рен със Заповед № РД-09-50-590 от 24.07.2015 г. 
на главния архитект на Столичната община, 
целият с площ 683 кв. м, при граници: от две 
страни улици, УПИ XXI-301, УПИ XXII-302 и 
УПИ X-297, с пазарна стойност при предявяване 
на исковата молба 150 000 лв.;

 – право на строеж на недвижим имот за 
изграждането на обект, намиращ се в ново-
строящата се сграда № 2 – етап 2, с разгъната 
застроена площ (РЗП) 2416,49 кв. м, площ на 
подземно застрояване 227 кв. м, състояща се от 
сутерен, партерен етаж, девет жилищни етажа, 
която сграда ще бъде изградена в подробно опи- 
сания по-долу поземлен имот и представлява 
част от хотелски апартаментен комплекс, със-
тоящ се от сграда 1 с магазини и подземен пар-
кинг – етап 1, и сграда 2 с магазини и подземен 
паркинг – етап 2, които сгради са проектирани 
и могат да бъдат експлоатирани самостоятелно 
и независимо една от друга – сграда 1, предви-
дена за застрояване на 1 етап изцяло в поземлен 
имот № 84 и поземлен имот № 86, и сграда 2, 
предвидена за застрояване на 2 етап изцяло 
в поземлен имот № 87, проектирана съгласно 
инвестиционен проект – техническа фаза – част 
архитектура, одобрен на 11.07.2017 г. от Нап- 
равление „Архитектура и градоустройство“ при 
Столичната община, за построяването на коя-
то е издадено Разрешение за строеж № 128 от 
21.07.2017 г. от главния архитект на Столичната 
община, влязло в сила на 14.08.2017 г., а именно: 
апартамент № 13, разположен на 5 жилищен 
етаж на бъдещата сграда, на кота +14,90 м., с 
обща площ 116,38 кв. м, както следва: застро-
ена площ 88,77 кв. м, заедно с 4,410 % ид.ч. от 
общите части на сградата, равняващи се на 
27,61 кв. м, съгласно таблица за площоразпре-
деление, състоящ се от: коридор, две спални, 
дневна с кухненски бокс, килер, два балкона и 
баня с тоалетна, при граници: бул. Александър 
Стамболийски, ул. Троян, апартамент № 14, 
калкан, заедно със съответните ид.ч. от правото 
на строеж върху поземлен имот с идентифика-
тор № 68134.1106.364, с площ 683 кв. м, с адрес 
на поземления имот – София, район „Красна 
поляна“, бул. Александър Стамболийски № 217, 
трайно предназначение на територията – урба-
низирана, начин на трайно ползване: „за друг 
обществен обект, комплекс“, стар идентификатор: 
68134.1106.84, 68134.1106.86, 68134.1106.87, при 
граници/съседи: поземлени имоти с идентифи-
катори 68134.1106.91, 68134.1106.93, 68134.1106.89, 
68134.1106.27 и 68134.1106.83, идентичен с нов 
урегулиран поземлен имот XI-84, 86, 87 – „за 
апартаментен хотел и обществено обслужва-
не“, от кв. 70 по плана на София, местност 
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Разсадника – Коньовица, одобрен със Заповед 
№ РД-09-50-590 от 24.07.2015 г. на главния ар-
хитект на Столичната община, целият с площ 
683 кв. м, при граници: от две страни улици, 
УПИ XXI-301, УПИ XXII-302 и УПИ X-297, с 
пазарна стойност на правото на строеж при 
предявяването на иска 75 000 лв.; 

 – мотоциклет „Априлия Леонардо 250“, 
рег. № С0318Х, рама № BS003478BS, с пазарна 
стойност 400 лв.; 

 – лек автомобил „БМВ 435 ДХ Драйв“ рег. 
№ СВ5257НМ, рама № WBA3S91000F800673, дата 
на първа регистрация 21.03.2014 г., с пазарна 
стойност при предявяване на иска 50 000 лв.; 

 – сумата 52 000 лв. представляваща парич-
ната равностойност по пазарна стойност на 
продаден лек автомобил, марка „Порше“, модел 
„Панамера Турбо“, рег. № СВ3338КР;

 – сумата 11 653,14 лв., представляваща част 
от вноски на каса ведно с начислените лихви по 
срочен депозит с IBAN BG20FINV91502015848334 
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Валентин Цанков, 
непреобразувана в друго имущество;

 – сумата 920 лв., представляваща част от 
вноски на каса по свободен депозит с IBAN 
BG18FINV91502015296343 в „ПИБ“ – АД, с ти-
туляр Валентин Цанков;

 – сумата 278,81 лв., представляваща вноски на 
каса по сметка с IBAN BG69UNCR70001523357832 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Вален-
тин Цанков;

 –  с у мат а 70 0 0  л в . ,  п р ед с т а в л я в аща 
вноски от трети лица по сметка с IBAN 
BG69UNCR70001523357832 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, с титуляр Валентин Цанков;

 – сумата общо 10 058,80 евро с левова рав-
ностойност 19 673,30 лв., представляваща вноски 
на каса ведно с начислените лихви по депозит в 
евро с ІBAN BG51UNCR70002521071347 в „Уни-
Кредит Булбанк“ – АД, с титуляр Валентин 
Цанков и непреобразувана в друго имущество.

Съгласно Определение № 271104/30.06.2021 г. 
по гр. дело № 8011/2020 г. на Софийския градски 
съд, гражданско отделение – І – 21-ви състав, 
всички заинтересовани лица могат да предявят 
претенциите си върху имуществото в едномесе-
чен срок считано от обнародването на настоящо-
то съобщение в „Държавен вестник“. Те могат 
да направят това чрез писмена молба, която да 
подадат в регистратурата на СГС, като в нея 
впишат номера на настоящото дело – гр. дело 
№ 8011/2020 г. на СГС, І – 21-ви състав. В мол-
бата си всяко заинтересовано лице следва ясно 
да посочи срещу кое от имуществата, описани 
в настоящото обявление, има претенции, като 
посочи и в коя точка на настоящото обявление 
е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито 
съдебно заседание за 9.12.2021 г. от 11 ч.
4731

Софийският градски съд с решение от 
27.04.2021 г. и допълнено с решение от 16.07.2021 г. 
на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва 
промени по ф.д. № 8812/2000 г. на ПП „Полити-
ческо Движение Социалдемократи“, както следва: 
Вписва нов устав на ІХ Национална конферен-
ция на политическата партия от 20.02.2021 г. 

Заличава досегашния състав на Изпълнителния 
съвет. Вписва като членове на Изпълнителния 
съвет: Елена Маргаритова Нонева – председател; 
Иван Григоров Димитров – зам.-председател; 
Владимир Иванов Рогошев – член; Иво Здравков 
Велев – член; Живко Колев Костадинов; Пламен-
ка Георгиева Ангелова; Пламен Нейчев Латев. 
Заличава досегашния състав на Националния 
съвет. Вписва като членове на Националния съ-
вет: Божидар Здравков Митев; Владимир Иванов 
Рогошев; Веселина Маринова Грозданова; Георги 
Светломиров Петров; Даниела Любомирова Хрис-
това; Димо Христов Коларов; Елена Маргарито-
ва Нонева; Живко Колев Костадинов; Здравко 
Андонов Тончев; Иван Григоров Димитров; 
Иво Здравков Велев; Иван Найденов Найденов; 
Керка Динева Николова; Койчо Динев Койчев; 
Леночка Кръстева Ангелова; Милена Петрова 
Карачорова; Мирослав Димитров Георгиев; Нели 
Иванова Славчева-Харитонова; Пламен Нейчев 
Латев; Петко Михайлов Михайлов; Пламенка 
Георгиева Ангелова; Светлозар Василев Нико-
лов; Силвия Иванова Иванова; Сашко Борисов 
Янакиев; Стефан Ганчев Кехайов; Стоян Ива-
нов Овчаров; Стоян Петров Петров. Заличава 
досегашния състав на Националния контролен 
съвет. Вписва като членове на Националния 
контролен съвет: Андон Атанасов Янев; Диляна 
Николаева Колева и Петя Иванова Карабакалова. 
Партията се представлява от Елена Маргаритова 
Нонева – председател.
4916

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на „Асоциация на 
българските авиокомпании АБА“ на основание 
чл. 22, ал. 1 от устава и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 17.09.2021 г. в 14 ч. в 
сградата на Института по въздушен транспорт 
на Летище София при следния дневен ред: 1. 
приемане на годишен доклад за дейността на 
АБА за 2020 г.; 2. приемане на годишен финансов 
отчет (ГФО) на АБА за 2020 г.; 3. освобождаване 
от отговорност членовете на УС за дейността им 
за финансовата 2020 г.; 4. промени в състава на 
УС: приемане на нов член, промяна в поименния 
състав на УС; 5. освобождаване на досегашните 
председател и зам.-председател на АБА и избор 
на председател, зам.-председател и почетен пред-
седател на АБА; 6. приемане на промени в устава 
на АБА; 7. приемане на бюджет за финансовата 
2021 г.; 8. разни. При липса на кворум събранието 
ще бъде отложено с един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред, като така прове-
деното общо събрание е законно независимо от 
броя на присъстващите.
4864

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Организация на българските скаути“ – София, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо 
отчетно събрание на ОБС на 25.09.2021 г. в 10 ч. 
във Варна, м. Свети Никола – 2 № 39, почивна 
база на „Бунгала Глория“, при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на УС, главен скаут и 
международен комисар; 2. приемане на финансов 
отчет и годишен доклад за дейността на ОБС за 
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание 
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):

І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 

други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите 

се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация 

на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент 

за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест 
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. 

Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за раз-

пространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.: 
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31, 

тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са: 

за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg. 

Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg 
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
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2020 г.; 3. приемане и/или заличаване на скаут-
ски клубове; 4. приемане на проектодоговори за 
стопанисване на скаутски имоти; 5. други.
4786

1. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел „Асоциация на българските градове 
и региони“ – София, на основание чл. 26, ал. 1, 
чл. 25 от ЗЮЛНЦ и чл. 38 от устава на сдруже-
нието свиква годишно редовно общо събрание 
на членовете на 30.09.2021 г. в 10 ч. в седалището 
на сдружението – София, Национален дворец 
на културата, зала 7, при следния дневен ред: 
1. отчет на управителния съвет за дейността на 
сдружението през 2020 г.; 2. финансов отчет за 
дейността на сдружението през 2020 г.; 3. приемане 
на бюджета на сдружението за 2021 г.; 4. приема-
не програма за дейността на сдружението през 
2021 г.; 5. изменение и допълнение на устава на 
сдружението; 6. разни. Материалите по дневния 
ред са на разположение на членовете в седали-
щето на сдружението. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се 
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при 
същия дневен ред. Поканват се всички членове 
на сдружението да присъстват на събранието.
4865

1. – Съветът на настоятелите на сдружение 
„УН на Трета природо-математическа гимназия 
„Акад. М. Попов“ – Варна, на основание чл. 22 
от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ  
свиква редовно общо събрание на сдружението 
на 27.09.2021 г. в 18 ч. в сградата на 3-та ПМГ 
„Акад. М. Попов“ с адрес – Варна, бул. Вл. 
Варненчик № 80, при следния дневен ред: 1. при-
емане на годишен отчет и доклад за дейността 
на сдружението за 2020 г.; 2. освобождаване и 
избор на нови членове; 3. разни.
4829

1. – Управителят на сдружение с дейност 
в частна полза „Елика – традиции и бъде-
ще“ – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете 
на сдружението на 30.09.2021 г. в 17 ч. в Плов-
див, ул. Чорлу № 3, при следния дневен ред: 
1. доклад на управителя на сдружението; 2. 
промени в членския състав на сдружението; 3. 
избор на управител; 4. определяне на дейността 
на сдружението; 5. приемане на нов устав на 
сдружението; 6. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
4830


