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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА БЮРО „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ – БЪЛГАРИЯ       БРОЙ 22, ДЕКЕМВРИ 2019

ОФИС

Четири документални филма, подкрепени от програма МЕДИА, 
в конкурса на „Златен ритон“

Четири документални филма, 
подкрепени от европейската 
програма МЕДИА се състеза-
ваха в конкурса на 24-тия фес-
тивал на българското доку-
ментално и анимационно кино 
„Златен ритон“ в Пловдив.

Фестивалът показа общо 76 
нови български филма, произве-
дени през последните 2 години. 
В конкурса се състезаваха 37 
документални и 19 анимационни 
филма, а отделно в програмата 
„Открити хоризонти“ видяхме 
още 20 филма. 

Програма „Творческа Европа 
МЕДИА“ е подкрепила разви-
тието на филмите: „Дворците 
на народа“ (2018, реж. Борис 
Мисирков, Георги Богданов), 
„Калин и отбора на затвора“ 

(2018, реж. Петко Гюлчев), „Не-
нужен герой“ (2018, рeж. Стe-
фан Командарев) и „Тайният 
живот на Вера“ (2019, реж. То-
нислав Христов).

Освен четирите филма в кон-
курсната програма, фестивалът 
показа и голямата копродукция 
на АРТЕ „Citizen Europe – Ев-
ропа за всички?“, също под-
крепена от МЕДИА. Филмът бе 
част от програмата „Открити 
хоризонти“, а продуцент от бъл-
гарска страна е АГИТПРОП. 

„Специална награда на жу-
рито за документален филм“ 
и „Наградата на гилдия „Ки-
нокритика“ към СБФД за до-
кументален филм спечели 
„Калин и отбора на затвора“, 
с продуценти „Изограф“ – Гали-
на Щърбева, „Соул фууд“ – Ан-
дреа Станоева.

Кадър от филма  
Ненужен герой

...на стр. 2

Кадър от филма  
Дворците на народа
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Изразените в текстовете на бюлетина становища са на авторите и следователно 
не могат да бъдат възприемани като официална позиция на Европейския съюз

Офис МЕДИА
Национален филмов център 
бул. „Дондуков“ 2А, ет. 8
София 1000 
тел.: 02 915 08 25
info@mediadesk.bg
Камен Балкански, директор 
Васил Николов, асистент

Бюлетинът се издава от  
Бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА 
– България
 
www.creativeeurope.bg 

Офис КУЛТУРА
Министерство на културата
бул. „Ал. Стамболийски“ 17
София 1000
тел.: 02 940 09 33
culturedesk@creativeeurope.bg
Десислава Пачева,
адм. мениджър

„Златен ритон“ 2019 се проведе 
в „ЛЪКИ – дом на киното“, Плов-
див от 29 ноември до 6 декември 
2019 година. 

Всичко за фестивала и награ-
дите на: www.zlatenriton.bg

По време на фестивала, бюрото 
на програма МЕДИА организира 
информационен щанд в хотел 
Санкт Петербург (29 ноември – 3 
декември 2019), на който всички, 
които се интересуваха от въз-
можностите за подкрепа, можаха 
да направят консултации.

Документални филми, подкрепени от програма МЕДИА,  
в конкурса на „Златен ритон“

...от стр. 1

Кадър от филма  Тайният живот на Вера

Кадър от филма 
Калин  и отбора  на затвора
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Нощ на европейското кино

В края на  2019 година по ини-
циатива на програма Творче-
ска Европа – МЕДИА се със-
тоя „Нощта на европейското 
кино“, в партньорство с мре-
жата Европа Синемас. Повече 
от 14 500 граждани на ЕС има-
ха възможност да се насладят 
безплатно на най-новите евро-
пейски филми. 
Домакини на всяко от събити-

ята бяха киносалони, които са 
част от паневропейската верига 
Europa Cinemas, а прожекция-
та – един от филмите, получили 
подкрепа от програма МЕДИА в 
последните две години. Публика-
та имаше възможността да гле-

да 40 различни филма, избрани 
от местните разпространители. 
След прожекциите се проведо-

ха разговори 
с предс та
вители на 
твор  чес  ки 
те еки пи на 
ф и л   м и т е 
или с фил-
мови специ
алисти кино
критици, а 
за фи нал на 
вечер та зри-
телите бяха 
поканени на 
коктейл. 

Събитията по традиция се от-
криват от ръководителите на 
бюрата на Творческа Европа 
МЕДИА в съответната държава и 
представители на Европейската 
комисия.

Целта на този проект е да пред-
стави на гражданите подкрепата, 
която осъществява реално Евро-
пейския съюз за създаването на 
нови кинотворби.

В България домакини на иници-
ативата бяха „Дом на киното“ в 
София и „Лъки – Дом на киното“ 
в Пловдив, а филмите съответ-
но „Момиче“ (реж. Лукас Донт) и 
„Ага“ (реж. Милко Лазаров).

МЕДИА щанд по време на MIPTV 2020

Целта на МЕДИА щандовете е 
да създаде по-добри възмож-
ности за независимите евро-
пейски продуценти и разпрост-
ранители за достъп до между-
народния аудиовизуален па-
зар. 

Такъв щанд, традиционно до-
макин на близо 180 европейски 
аудиовизуални професионали-
сти, предстои да се организира 
по време на MIPTV, който ще се 

проведе в Кан от 30 март до 2 ап-
рил 2020 година.  

МЕДИА щандовете предлагат:
• консултантски услуги
• брифинги, на които ключови ку-

пувачи представят програмите си
• уъркшопи
• рецепция
• удобен бар
• wifi връзка; компютри за достъп 

до интернет; зона за зареждане 
на телефони и лаптопи

• места за срещи
• склад
• място за съобщения
• промоция на до три приоритет-

ни заглавия в онлайн каталог
• възможност за наемане на мини 

щанд за споделено ползване
• достъп до събития с покани

 
За повече информация и 

регис  т  рация: http://www.media-
stands.eu/index.php/homepage/
markets/miptv/registration-miptv/
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„Европейски изгряващи звезди“ 
(Shooting Stars) е програмата за 
млади таланти на European Film 
Promotion, подкрепена от програ-
ма МЕДИА на ЕС, която цели да 
представи десетте найобещава-
щи европейски актриси и актьори 
в момента. 

Всички те ще бъдат представе-
ни на филмовата индустрия, пуб-
ликата и международната преса 
по време на 70ия филмов фес-
тивал в Берлин.

Поздравления за актрисата 
Мартина Апостолова – българ-
ското лице в Shooting stars, по 
време на Берлинале 2020. Мар-
тина е избрана за силната си игра 
във филма „Ирина“, също под-
крепен от МЕДИА. На добър час!

Мартина Апостолова е „Европейска изгряваща звезда“  
на Берлинале 2020

За повече информация: https://www.efp-online.com/en/
news/2020/20200109-EFP-EUROPEAN-SHOOTING-STARS-2020.php 

„18% сиво“ новият филм на про-
дуцентите „Чучков брадърс“ из-
лиза на българския екран през 
януари 2020. 

Развит като проект с подкрепата 
на програма МЕДИА, той преми-
нава през няколко от найдобрите 
европейски тренингови програ-
ми. Снимачния процес обхваща 
няколко европейски страни и като 
една класическа копродукция съ-
бира в себе си невероятни ак-
тьорски таланти от Австрия, Ве-
ликобритания, Белгия и, разбира 
се, България. 

Филмът е по романа на Захари 
Карабашлиев „18% сиво“. Глав-
ните роли изпълняват Руши Ви-
динлиев и Доля Гавански. Режи-
сьор е Виктор Чучков – син.

„18% сиво“ тръгва в началото на 2020 година



5

 Покана Подкрепа за: № на  
поканата

Краен 
срок

Развитие на  
единични проекти

Европейски независими продуцентски компании, които търсят подкре-
па за развитието на един филмов проект. 17/2019 12.05.2020

Развитие на пакет 
от проекти

Европейски независими продуцентски компании, които търсят подкре-
па за развитието на няколко проекта (3 до 5) едновременно, включи-
телно късометражни филми до 20 минути.

18/2019 04.02.2020

Развитие на ви-
део игри

Европейски продуцентски компании с доказан опит, които искат да 
развият проект за видео игра за търговско разпространение. 19/2019 12.02.2020

Телевизионно 
програмиране

Производството и разпространението на Европейски телевизионни 
програми с висок международен пазарен потенциал. 20/2019 14.05.2020

Автоматична 
подкрепа

Разпространители и търговски агенти, базирайки се на броя закупени би-
лети през изминалата година от нови европейски (ненационални) филми. 22/2019 08.09.2020  

29.10.2020

Селективна  
подкрепа

Модулът е насочен към търговски агенти, сключили договор за 
разпространение с поне 7 дистрибутори, които да разпространяват 
европейски (ненационални) филми на своята територия.

21/2019 16.06.2020

Онлайн  
разпространение

Онлайн разпространение на европейски аудиовизуални творби, вклю-
чително и проекти, които ползват нови модели на разпространение. 23/2019 07.04.2020

Достъп до пазари
Събития и дейности, които подпомагат достъпа до пазари и промоти-
рането на произведенията на продуценти и разпространители, включи-
телно телевизионни програми и видео игри.

27/2019 06.02.2020

Мрежи от 
киносалони

Мрежи от киносалони, които имат интерес, програмират и прожектират 
европейски филми. 24/2019 28.05.2020

Филмово 
образование

Проекти, насочени към образователни форми за повишаване на 
интереса към съвременната европейска филмова сцена, включително 
и европейското филмово наследство.

25/2019 12.03.2020

Филмови 
фестивали

Европейски филмови фестивали, които включват в програмите си 
поне 70% европейски филми от поне 15 страни членки на МЕДИА. 26/2019 23.04.2020

Фондове за 
копродукции

Международни фондове за копродукции, които осигуряват финансова 
подкрепа за производството на филми. 29/2010 15.01.2020

Тренинг
Тренингови дейности, чиято цел е да повиши квалификацията и 
конкурентноспособността на  професионалисти от аудиовизуалната 
индустрия.

TBC TBC

                       НОВИ КОНКУРСИ НА ПОДПРОГРАМА
Подпрограма МЕДИА на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА предоставя подкрепа за развитие, разпрос-

транение и промоция на творби от филмовата и аудиовизуалната индустрии в Европейския съюз. Тя 
подпомага проекти с европейски измерения и новите технологии; допринася за представянето на ев-
ропейски филмови и аудиовизуални творби на пазари извън националните и европейските граници; 
финансира тренинг.

Кандидатстването в програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА започва от регистрирането на Вашата компания/
организация на Funding and Tender opportunities на адрес https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register. За да се регистрирате в портала, е 
нужно да следвате стъпките, които ще видите, след като кликнете върху Register.

Активни в момента са следните конкурсни предложения на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА:

За повече информация относно възможностите за финансиране: www.creativeeurope.bg
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         ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГОВИ ПРОГРАМИ,
ПОДКРЕПЕНИ ОТ     

SOFIA LAB /  
18-21 МАРТ 2020

Aud ience  Deve lopment  & 
Innovation Lab Sofia е тренингова 
прогама, организирана от Europa 
Cinemas, в партньорство със 
Sofia International Film Festival 
/ Международен София Филм 
Фест

Присъединете се към програ-
мата, за да се срещнете с меж-
дународни практици от цялата 
производственодистрибуционна 
верига във филмовата индустрия 
и да споделите перспективи за 
развитието на европейския фил-
мов пазар.

Крайният срок за кандидат-
стване е 7 февруари 2020 
година.
За повече информация и 

кандидатстване: https://bit.
ly/2R0QsFo

***
DOK.INCUBATOR 2020

DOK.Incubator е тренингова 
програма, насочена към режи-
сьори, монтажисти и продуценти 
с документални филми в етап 
на груб монтаж. В поредицата 
от уъркшопи на тренинговата 
програма (в продължение на 6 
месеца) ще се цели да се разви-
ят професионалните умения на 
участниците, чрез интензивната 
работа върху монтажа, сюжета, 

изграждането на аудитория и 
разпространението.

Локациите за трите сесии през 
2020 година са Словакия през 
април, Чехия през юни и Швеция 
през септември.

Краен срок за кандидатства-
не: 29 януари 2020 
За повече информация 

и кандидатстване: https://
dokincubator.net/introduction-
to-applications/

***
MIDPOINT TV LAUNCH 2020

MIDPOINT TV Launch е про-
грама за развитие на проекти 
с „ideatomarket“ насоченост, 
фокусирана върху сценарни 
формати на минисериали или 
телевизионни сериали, насочена 
към млади проефсионалисти – 
както творчески екипи, така и 
ръководители на проекти. 

Акцентира се върху богати 
на съдържание, завладяващи 
истории и иновативни сериини 
концепции както с висок, така и 
с нисък бюджет.

Всяка година подпрограма МЕДИА обявява подкрепените от нея тренингови програми, насочени към 
професионалисти от аудиовизуалната индустрия. Условията, организацията и крайните срокове за кан-
дидатстване в тези програми през 2019/2020 г. са представени подробно на английски език и са достъп-
ни в интернет на адрес: www.creativeeurope.bg/media/trainingindividuals 

Повечето от програмите предлагат стипендии за участници от България (крайните срокове за кандидат-
стване могат да бъдат променяни; моля, проверявайте информацията в сайтовете на всяка програма).

Програмата се фокусира върху 
участници, които идват предимно 
от Централна и Източна Европа, 
Балканите, балтийските страни 
и Средиземноморската зона, с 
възможни познания за филмоп-
роизводството или с предишен 
опит в писането на сценарий.

За повече информация: 
www.midpoint-center.eu/
programs/195-midpoint-tv-
launch-2020
Краен срок за кандидатства-

не: 31 януари 2020
***

THESSALONIKI PITCHING 
FORUM 2020

Thessaloniki Pitching Forum е 
новата платформа на Фестивала 
на документалното кино в Солун 
за копродукции и съфинансира-
не на творчески документални 
филми, телевизионни докумен-
тални филми и документални 
филми за нови медии (VR, AR и 
др.), предназначени за кино раз-
пространение или телевизионно 
излъчване.

Участниците ще имат възмож-
ността да обсъдят проектите си и 
да получат обратна информация 
за съдържанието им в рамките на 
двудневния семинар (подготовка 
за пичинг) от опитни междуна-
родни лектори. След това ще 
проведат публична еднодневна 
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пичинг сесия , както и срещи на 
четири очи с професионалисти 
от индустрията.

За повече информация:  
https://www.filmfestival.gr/en/
professionals-b2b/agora-doc-
market-en/26385-thessaloniki-
pitching-forum
Краен срок за кандидатства-

не: 20 януари 2020
***

TIES THAT BIND 2020

TIES THAT BIND e уъркшоп 
за копродукции между Европа 
и Азия, който през 2020 година 
ще се проведе в две издания: 
уъркшоп в Италия от 27 април 
до 1 май 2020 и в Сингапур в 
края на ноември/началото на 
декември 2020. 

Освен игрални филми се при-
емат и телевизионни сериали 
и анимации, които са в процес 
на развитие. Програмата е на-
сочена към продуценти, като за 
целта ще бъдат избрани петима 
от Европа, петима от Азия, както 
и петима други европейски про-
фесионалисти, заинтересовани 
от партньорство с Азия. 

Възможно е получаването на 
стипендия за частично покрива-
не на пътните разходи.

Краен срок за кандидатства-
не: 30 януари 2020
 За повече информация: 

https://eave.org/programmes/
ties-that-bind-2020/

***

FIRST FILMS FIRST 2020
FIRST FILMS FIRST е инова-

тивна интензивна тренингова 
програма за развитие на първи 
пълнометражен игрален филм 
на млади режисьори от Югоиз-
точна Европа.
Програмата ще се фокусира 

само върху 8 участници, заради 
личния подход към всеки от тях. 
Структурирана е в 4 модула в 

продължение на 1 година:
I модул: Developing stories 

to scripts – юни, в рамките на 
Transylvania International Film 
Festival в КлужНапока (Румъния).
II модул: Finding a unique 

style for your film & further script 
development – септември, в 
рамките на „Manaki Brothers“ 
International Cinematographers 
Film Festival в Битоля.
III модул: Directing actors – ноем-

ври/декември, в рамките на Auter 
Film Festival в Белград.
IV модул: Getting ready for the 

big world – pitching & packaging 
your project – март, в рамките на 
София филм фест.
Програмата приключва с пичинг 

на участниците по време на Со-
фийските филмови срещи.

Краен срок за кандидатства-
не: 1 март 2020
За повече информация: 

http://firstfilmsfirst.com/about-fff/

***
BDC DISCOVERIES 2020

Програмата е насочена към до-
кументални проекти в етап на раз-
витие с международен търговски 
потенциал и съдържание, подхо-
дящо за различни платформи.

Форматът на програмата събира 
7 екипа, съставени от продуцент 
+ сценарист или режисьор. Като 
изключение могат да бъдат из-
брани и режисьори, които търсят 
продуценти.
BDC Discoveries 2020 се провеж-

да в 3 модула: София (май 2020 
г.), Призрен (август 2020 г.) и трети 
(октомври / ноември 2020 г.).

Краен срок за кандидатства-
не: 6 март 2020
За повече информация: 

http://bdcwebsite.com/
bdc-discoveries-2020-call-
applications/

***
DOCU ROUGH CUT BOUTIQUE
Това е тренингова програма, коя-

то е насочена към документални 
проекти в късен етап на монтаж.
Платформата включва семина-

ри по монтаж, групови сесии и 
индивидуални срещи с известни 
документални експерти и профе-
сионалисти.
Кулминацията на програмата 

ще бъде на филмовия фестивал 
в Сараево, където пет проекта ще 
бъдат представени в рамките на 
CineLink Industry Days.
Програмата е организирана в 

три работни модула: Будапеща 
(март / април 2020 г.), София (юни 
2020 г.) и Сараево (август 2020 г.).

Краен срок за кандидатства-
не: 5 февруари 2020 
За повече информация: http://

bdcwebsite.com/docu-rcb-2020-
call-applications/
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Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА
Подкрепени проекти от България за 2019 година

ТРЕНИНГ
компания проект подкрепа (евро) по конкурс (срок)

ASSOCIATION “BALKAN DOCUMENTARY” BDC DISCOVERIES 20192012 27 000 09/2018 (26.04.2018)
ASSOCIATION “BALKAN DOCUMENTARY” DOCU  ROUGH CUT BOUTIQUE 20192021 56 000 09/2018 (26.04.2018)

Общо: 83 000

ЗА ПРОДУЦЕНТИ
• Модул „Единични проекти“

компания проект категория подкрепа (евро) по конкурс (срок)
АРГО ФИЛМС HELLO игрален 30 000 22/2018 (24.04.2019)
РЕД КАРПЕТ THE HERD игрален 30 000 22/2018 (24.04.2019)

ГЕОПОЛИ ФИЛМ 22 METERS игрален 50 000 22/2018 (24.04.2019)
ЧАКОНА ФИЛМС PLATEAU игрален 30 000 22/2018 (18.12.2019)
АБРАКСАС ФИЛМ TRIUMPH игрален 30 000 22/2018 (18.12.2019)

Общо: 170 000

• Модул „Телевизионно програмиране“
компания проект по конкурс (срок)

АГИТПРОП (партньорска организация на ANEMON ASTIKI MI KERDOSKOPIKI 
ETAIREIA GIA TIN PARAGOGI KAI SYLLOGI POLYMESIKON ERGON)

„Citizen Europe – Европа за 
всички?“ (Once in a Lifetime)

25/2018 
(18.12.2018)

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
• Модул „Селективна подкрепа”

Подкрепени български дистрибутори подкрепа (евро) по конкурс (срок)
1 подкрепен български дистрибутор 17 500 28/2018 (08.01.2019)
1 подкрепен български дистрибутор 5 000 12/2017 (04.06.2019)

Общо: 22 500

• Модул „Автоматична подкрепа“
разпространителска компания генерирани средства (в евро) по конкурс (срок))

А ПЛЮС СИНЕМА 21 524 05/2018 (8.11.2018)
А ПЛЮС ФИЛМС 17 742 05/2018 (8.11.2018)

АРТ ФЕСТ 14 570 05/2018 (8.11.2018)
БС ФИЛМС 28 778 05/2018 (8.11.2018)

КИТАНОВ СТЕФАН 6 755 05/2018 (8.11.2018)
ПРО ФИЛМС 10 695 05/2018 (8.11.2018)

ТАНДЕМ ФИЛМ 5 464 05/2018 (8.11.2018)
Общо: 105 528

• Модул „Промоция на европейски аудиовизуални творби онлайн”
компания име на проекта подкрепа (евро) по конкурс (срок)

АКТИВИСТ 38 (партньор) KineDok 12 111 30/2018 (05.04.2019)
Общо: 12 111

ФЕСТИВАЛИ 
компания фестивално събитие подкрепа (евро) по конкурс (срок)
АРТ ФЕСТ СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2019 63 000 32/2018 (07.05.2019)

Общо: 63 000

ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ
компания фестивално събитие подкрепа (евро) по конкурс (срок)
АРТ ФЕСТ СОФИЯ МИЙТИНГС 75 000 31/2018 (07.02.2019)

Общо: 75 000

ПОДКРЕПА ЗА МРЕЖИ ОТ КИНОСАЛОНИ (ПРЕЗ МРЕЖАТА EUROPA CINEMA)
бенефициенти подкрепа (евро) по конкурс (срок)

17 български кина 133 318 06/2018 (31.05.2018)
Общо: 133 318

ОБЩО ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 ГОДИНА:
664 457 ЕВРО (1 299 565 ЛЕВА)


