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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА БЮРО „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ – БЪЛГАРИЯ       БРОЙ 26, ДЕКЕМВРИ 2020

ОФИС

Европейската комисия приветства 
политическото споразумение по програма „Творческа Европа“

Комисията приветства 
полити чес кото споразумение, 
постигнато на 14 декември 
2020 г. меж ду Европейския пар-
ламент и дър жавите членки на 
ЕС, по новата програма „Твор-
ческа Европа“ – 2021–2027 г. 
Тристранните преговори при-
ключиха, като предстои окон-
чателното одобрение на прав-
ните текстове от Европейския 
парламент и Съвета.

Комисарят по въпросите на 
иновациите, научните изследва-
ния, културата, образованието 
и младежта Мария Габриел за-
яви: „Приветствам политиче-
ското споразумение по новата 
програма „Творческа Европа“. 
Програмата е от решаващо 
значение за насърчаването на 
културното многообразие в Ев-
ропа, както и на конкурентос-
пособността на секторите на 
културата и творчеството. 
Сега тя е модернизирана, за да 
подготви тези сектори по-до-
бре за посрещане на предизви-
кателствата на днешния ден, 
включително тези, породени от 
пандемията.“

Комисарят по въпросите на 
вътрешния пазар Тиери Бретон 
отбеляза: „Културната и твор-
ческа екосистема продължава 
да бъде силно засегната от 
настоящата криза. Днешното 
споразумение е важен сигнал 

за всички европейски медийни 
партньори, малки и големи, как-
то и за всички наши творци, в 
момент, когато те повече от 
всякога се нуждаят от подкре-
пата ни. „Творческа Европа“ е 
основен инструмент за по-на-
татъшната цифровизация и 
интернационализация на тези 
ключови сектори. Тя също така 
ще укрепи устойчивостта на 
нашите медийни и аудио-визу-
ални сектори и ще затвърди 
свободата и плурализ ма на ме-
диите в целия Европейски съюз.“

„Твор ческа Евро па“ е водещият 
ин с тру мент за подк репа на секто-
рите на културата и творчеството 
– и един ственият, създаден от ЕС 
специално за тяхната подкрепа.

Със специален бюджет от над 
2,4 млрд. евро, сбор от 1,8 млрд. 
евро по текущи цени и допълни-

телни средства в раз мер на 0,6 
милиарда евро по цени от 2018 г., 
новата програма ще продължи да 
насърчава културното и езиково-
то многообразие, наследството 
и конкурентоспособността и ще 
позволи на културните и творче-
ските организации и на специа-
листите в тези области да творят 
съвместно, да си сътрудничат в 
трансграничен план и да дости-
гат до по-широка аудитория, като 
дават отговор на настоящите об-
ществени въпроси и подкрепят 
творците, намиращи се в начало-
то на кариерата си. 

Направление „МЕДИА“ ще про-
дължи да подкрепя проекти с 
европейско и международно из-
мерение; както и да насърчава 
таланти и да подкрепя използ-
ването на нови технологии за 
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18 филма, подкрепени от МЕДИА, 
с 30 номинации на Европейските филмови награди

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 08 95
culturedesk@creativeeurope.bg
Десислава Панчева,
адм. мениджър

За 33-ти път Европейските 
филмови награди отбелязват 
най-големите постижения в ев-
ропейското кино. Тази година те 
се проведоха в рамките на 5 ве-
чери, с откриване на 8 декември и 
закриване с тържествена церемо-
ния на 12 декември. 

Сред номинираните имаше 18 
филма, които са получили под-
крепа от програма „Творческа 
Европа – МЕДИА".

Европейският съюз е инвестирал 
над 3 милиона евро чрез програ-
ма „Творческа Европа – МЕДИА" в 
подкрепа на развитието и разпрос-
транението на тези 18 филма.

Ето и филмите получили подкре-
па от програмата:

Европейски филм
• „Another Round – Druk" с реж. 

Томас Винтерберг, копродукция 
между Дания, Холандия и Швеция, 
подкрепена за развитие и разпрос-
транение от МЕДИА.

• „Berlin Alexanderplatz" с реж. Бур-
хан Курбани, германско-холандски 
филм, получил финансиране от 
МЕДИА за разпространението си.

• „Corpus Chri  s ti" пол ско-френска 
ко продукция с реж. Ян Комаса, 
която е подкрепена от МЕДИА за 
разпространението.

• „Martin Eden" с реж. Пи етро 
Марче ло, френ ско-ита лианска 
копродукция, подкрепена от МЕ-
ДИА за разпространение.

• „The Painted Bird" с реж. Вацлав 
Мархул, копродукция между Че-
хия, Словакия и Украйна, подкре-
пена за развитие от МЕДИА.

• „Undine" с реж. Кристиан 
Петцолд, френско-германско за-
главие, което е получило финан-
сиране от МЕДИА за разпростра-
нението си.

Европейска комедия
• „The Big Hit" с реж. Еманюел 

Куркол е френска комедия, коя-
то е получила финансиране от за 
развитието си.

Европейски  
документален филм
• „Acasa, my home" с реж. Раду 

Чиорничук е копродукция между 
Румъния, Германия и Финландия, 
финансиран за своето развитие.

• „Gunda" с реж. Виктор Косаков-
ски, копродукция между Норвегия 

и САЩ, която е получила подкрепа 
от МЕДИА за развитие.

Европейски анимиран филм
• „Calamity" с реж. Реми Чайя, 

френско-датска анимация, под-
крепена от МЕДИА за нейното 
развитие.

Голямата награда на ЕФА бе 
връчена от Агнешка Холанд и 
Вим Вендерс на „Още едно“ 
(Druk) на режисьора Томас Вин-
терберг . 

Всички награди можете тук: 
https://bit.ly/3btSxFY или скани-
райте QR-кода:
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Награда LUX на публиката:  
гледайте номинираните филми и гласувайте

“Още едно“, „Колектив“ и „Тяло 
Христово“ ще се състезават за 
Награда LUX на публиката.

Филмовата награда на Парла-
мента се променя от 2021 г., като 
публиката ще има еднаква те-
жест с гласа на депутатите при 
определянето на лауреата.

Трите филма, които ще се със-
тезават, бяха обявени на церемо-
нията за Европейските филмови 
награди на 12 декември в Берлин:

• „Още едно“ (Druk) – режисьор: 
Томас Винтерберг (Дания)

Чували ли сте за теорията на 
норвежки психолог, че малки ко-

личества алкохол в кръвта могат 
да разкрепостят умовете ни, да 
засилят креативността и да ни 
поддържат щастливи? Четирима 
учители решават да проверят 
теорията, но това, което започва 
като лек за кризата на средната 
възраст, бързо излиза извън рел-
си. Филмът е не само за пиенето, 

но и за това как посрещаме три-
умфите и паденията в живота.

• „Колектив“ (Colective) – режи-
сьор: Александър Нанау (Румъ-
ния)

Този документален филм е на-
речен на нощен клуб в Букурещ, 
където пожар през 2015 г. взема 

живота на 27 души и води до нара-
нявания на още 180 души. Екип от 
журналисти разследва последва-
лата смърт на 37 души, постъпили 
в болници с изгаряния, които не 
са били смятани за критични. Те 
раз криват ко рупция и нарушения, 
причиняващи смърт, и показват 
смелостта и решимостта на хора, 
които се борят срещу системата.

• „Тяло Христово“ (Boże Ciało) – 
режисьор Ян Комаса (Полша)

Филмът е ба зи ран отчасти на ре-
алната история на осъден млад 
мъж, кой  то пре живява духовна 
трансформация и става свеще-
ник. Той попада в малко полско 
село, което крие трагични тайни. 
Чрез историята на харизматич-
ния духовник режисьорът поста-
вя въпроси като какво сплотява 
една общност и какво ни прави 
податливи на истински и фалши-
ви водачи.

Гласуването е отворено до 
11 април 2021 г. на на www.
luxaward.eu

Окончателното класиране ще 
бъде определено на базата на 
гласовете на публиката и на депу-
татите, като двете групи ще имат 
еднаква тежест от 50%. Филмът 
победител ще бъде обявен на 
церемония на 28 април 2021 г. в 
Европейския парламент.

Кино „Влайкова“ вече е част от мрежата „Europa Cinemas“

Добре дошли! Welcome!     Bien venu!  
  Herzlich willkommen! 

Кино „Влайкова" в София е най-новият член на 
мрежата „Европа синема" от България! Мрежа-
та е подкрепена от програма Творческа Европа 
МЕДИА на ЕС и един от най-добрите примери 
за сътрудничество в разпространението и пока-
за на европейски филми. В момента 16 българ-
ски кина са част от инициативата.
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“Art Cinema = Action + Management“ във Венеция
Опитът на Христо Христозов в 17-ото издание на програмата

За 17 път в рамките на фил-
мовия фестивал във Венеция 
се проведе и тренинговата 
програма „Art Cinema = Action 
+ Management“, организирана 
от CICAE (Международна кон-
федерация на арт кината). 

Една възможност за млади кино-
изложители и професионалисти от 
цяла Европа да обменят опит и ус-
пешни практики за това как успеш-
но да управляват арт кино. Бъл-
гарски участник в събитието беше 
Христо Христозов. Помолихме го 
да сподели няколко думи за опит.

- Христо, разкажете ни за ра-
ботата и опита Ви.

-Киното влезе в живота ми слу-
чайно. Преди 11 години живеех на 
улица в близост до Дома на киното 
в София и започнах да ходя често 
там. Постепенно то стана част от 
живота ми и доброволчеството за 
киното беше естествена следва-
ща стъпка. Година по-късно запо-
чнах да работя и за София филм 
фест като координатор за мла-
дежки проекти и в пресцентъра.

И така до 2016 г., когато Оли 
Гоц напусна поста на програмен 
директор на Дома на киното и аз 
го поех през следващите две го-
дини. Фокусирайки се върху цвет-
на програма, ангажиран екип и 
лоялност на аудиторията, успях 
да превърна мястото в център за 

любителите на киното и привляк-
ох огромна нова публика.

След това напуснах и прекарах 
почти две години като дистрибу-
тор (Touch me not, Burning) и ор-
ганизатор на фестивали (Master 
of Art Film Festival, Sofia MENAR, 
Седмица на скандинавското кино 
и София Прайд филм фест). 
Сега, в началото на 2021 г., след 
необичайна за всички нас годи-
на, реших да се върна и отново 
да работя като програмен дирек-
тор в Дома на киното.

- Защо се включихте в курса?

- Курсът беше препоръчан от 
колеги и видях в него възмож-
ност да разширя познанията си 
за управление в областта на арт 
киното и изграждане на публика. 
Разбира се, срещите с колеги от 

цяла Европа и възможността да 
присъствам на филмовия фести-
вал във Венеция също бяха ва-
жен мотиватор.

- Какво очаквахте от курса? 
Как той отговори на Вашите 
очаквания?

- Курсът предлагаше две въз-
можности – сесия за младши 
експерти и за хора на управлен-
ско ниво. Бях предварително се-
лектиран за втората и очаквах 
консултативен подход, включ-
ващ задълбочен поглед върху 
текущите тенденции, както и 
препоръки за неясното бъдеще 
след COVID. За съжаление, по-
ради епидемичната обстановка 
сесията за управленско ниво 
се проведе само частично. Все 
пак смятам, че курсът бе много 
задълбочен и полезен за насто-
ящите ми проекти и срещнах 
страхотни колеги. Организатори-
те направиха допълнителни уси-
лия, за да организират специал-
но за мен индивидуални срещи 
с филмови професионалисти в 
избрани от мен области.

- Успяхте ли да създадете до-
бри контакти по време на кур-
са?

- Групата ни бе съставена от 
експерти от почти цяла Европа, 
както от сектора на кинопока-
за, така и от дистрибуторския, и 
това създаде невероятната въз-
можност да обменим знания и 
практики, а и да създадем прия-
телства. В настоящата изключи-
телно стресираща обстановка, 
смятам, че сътрудничеството ни 
в бъдеще ще бъде решаващ фак-
тор за успех.

- Какво е вашето мнение за дис-
кусионните теми и развитието 
им в процеса на курса? Бяха ли 
развити в дълбочина или оста-
наха на по-общо ниво?

Фотограф: Manuele Sangalli
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- Курсът предлага един общ 
поглед на всички аспекти на ме-
нажирането на независимите 
арт кина. Някои от лекторите ни 
предложиха интересни анализи 
от практиката, а всеки от тях бе 
готов за дискусия. Работата ни в 
отделните групи (всяка върху раз-
личен проект) беше чудесен на-
чин да се приложи наученото, а и 
да получим безценни коментари 
от менторите.

- Кое беше най-ценното, което 
тренингът Ви предложи?

- Спокойно мога да кажа, че 
всичко в курса е важно. Бих под-
чертал по-специално погледа на 
Паола Асторга върху сегменти-
рането на видовете публики  и 
практическите примери на Мар-
вин Виихарт на тема дигиталния 
маркетинг, които бяха особено 
значими за мен.

- На кого бихте препоръчали 
курса?

- Този тренинг е за всички, които 
работят, менажират или искат да 
развият независимо арт кино или 
пък имат интерес към по широка-
та тема на кинопоказа.

Още за програмата можете да 
намерите на www.cicae.org

Фотограф: Manuele Sangalli

Фотограф: Manuele Sangalli
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         ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГОВИ ПРОГРАМИ, 
ПОДКРЕПЕНИ ОТ     

DOK.INCUBATOR

dok.incubator кани режисьори и 
продуценти на шестмесечен семи-
нар, фокусиран върху професио-
налното развитие на участниците 
с ръководството на лектори от све-
товна класа. Осем избрани екипа 
ще работят интензивно с цел да 
изготвят финалния си монтаж и да 
подготвят най-добрата стратегия 
за маркетинг и разпространение 
на своя филм. dok.incubator е въз-
можност за получаване на нова 
перспектива и гледна точка към 
Вашия филм, както и максимално 
увеличаване на неговия междуна-
роден потенциал.

Семинарът е разделен на три 
едноседмични онлайн / хибридни / 
присъствени сесии. (форматът на 
семинарите може да се промени в 
зависимост от противоепидемич-
ните мерки във връзка с COVID 19).
• Първа сесия онлайн / хибрид-

на: април 2021 г. // GRUBH CUT
• Втора сесия – присъствена: 

юни 2021 г. / Чехия // FINE CUT
• Трета сесия – присъствена: 

септември 2021 г. / Швеция // 
NEAR PICTURE LOCK

Крайният срок за кандидат-
стване е 27 януари 2021 г.

Повече информация можете да 
намерите на следния линк: https://
dokincubator.net/introduction-to-
applications/#.X_Lk-tgzaUl 

или 
сканирайте  

QR-кода:

SERIESLAB 2021

TorinoFilmLab стартира петото 
издание на SeriesLab, тренин-
гова програма, насочена към 
разработването на иновативни и 
високопрофесионални междуна-
родни проекти за телевизионни 
сериали.

Програмата се откроява с учас-
тието на всички основни „играчи“, 
участващи в производството на 
телевизионни сериали – сценари-
сти, продуценти и телевизионни 
оператори – и с това, че предлага 
тясна връзка между процеса на 
писане на сценарии и телевизи-
онната индустрия.

В SeriesLab могат да участват 
до 9 проекта, които ще станат 
част от интензивен курс – от юни 
до ноември 2021 г. – с 2 присъст-
вени и 1 онлайн работилници.

Краен срок за кандидатства-
не: 1 февруари 2021 г.

Повече информация: http://
www.torinofilmlab.it/training/113-
serieslab-2021 

или  
сканирайте  

QR-кода:

***

MIDPOINT TV LAUNCH 2021

TV Launch е тренингова програ-
ма, насочена към млади таланти 
от Централна и Източна Европа, 

Всяка година подпрограма МЕДИА обявява подкрепените от нея тренингови програми, насочени към про-
фесионалисти от аудиовизуалната индустрия. Условията, организацията и крайните срокове за кандидат-
стване в тези програми през 2021 г. са представени подробно на английски език и са достъпни в интернет 
на адрес: www.creative-europe-media.eu/trainings/courses 
Голяма част 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).

които имат развити проекти за 
сериали.

От всички кандидатствали про-
екти, само 9 ще бъдат избрани 
за участие. Те ще преминат през 
интензивна програма от 3 модула. 

Обучението ще се фокусира вър-
ху утвърждаване на концепцията 
и темата на поредицата, завърш-
ване на пилотния проект, работа 
върху изграждането на сезона, 
документи за питчинг и финансова 
стратегия. Обучението включва 
и онлайн консултации с лектори 
между различните семинари.

Дати и локации:
• Семинар 1 – Чехия, май 2021 г.
• Семинар 2 – TBA, лято 2021 г.
• Семинар 3 – Талин, Есто-

ния (в рамките на Industry @ 
Tallinn & Baltic Event), края на 
ноември 2021 г.
Графикът на програмата и фор-

мата на организацията зависят 
от развитието на пандемичната 
обстановка.

Краен срок за кандидатства-
не: 31 януари 2021 г.

Повече информация можете 
да намерите на следния линк: 
https://www.midpoint-institute.
eu/news/251-midpoint-tv-launch-
2021-call-for-applications 

или  
сканирайте  

QR-кода:
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Политическото споразумение по програма „Творческа Европа“

...от стр. 1

укрепване на конкурентоспособ-
ността на сектора.

За първи път секторът на нови-
нарските медии ще бъде подпо-
маган чрез различни действия за 
насърчаване на медийната гра-
мотност, плурализма и свободата 
на медиите в рамките на между-
секторното направление.

В периода 2014-2020 г. българ-
ски организации от аудиовизуал-
ния и културния сектор бяха под-
крепени и участваха в проекти на 
стойност 14 517 315 лв.

Следващи стъпки
С начало през 2021 г. новата 

програма ще се прилага до 2027 г.

На 10 ноември 2020 г. бе постиг-
нато политическо споразумение 
между Европейския парламент, 

членки на ЕС, в рамките на Съ-
вета, както и Комисията относно 
следващия дългосрочен бюджет 
на ЕС и NextGenerationEU. Като 
следваща стъпка сега е нале-
жащо пакетът за МФР да бъде 
официално приет, както и да се 
ратифицира решението за собст-
вените ресурси.

Приет от Европейския парла-
мент на 17 декември 2020, дълго-
срочният бюджет на ЕС, съчетан с 

инициативата NextGenerationEU, 
която е временен инструмент, 
предназначен да стимулира въз-
становяването на Европа, ще 
бъде най-големият пакет от сти-
мули, финансиран някога от бю-
джета на ЕС. Възстановяването 
на Европа след COVID-19 ще 
бъде подпомогнато с общо 1,8 
трилиона евро. Това ще бъде 
една по-екологична, по-цифрови-
зирана и по-устойчива Европа.

България в „Творческа Европа“ – 
статистика 2014–2020 година

„Творческа Европа“ бе про-
грама на Европейския съюз, в 
подкрепа на културния, твор-
ческия и аудиовизуалния сек-
тор. От 2014 г. до 2020 г. прог-
рамата разполагаше с 1,46 
милиарда евро за подкрепа на 
проекти, с цел достигане до 
нови публики, насърчаване на 
обмена на умения и знания и 
укрепването на капацитета на 

културните и творческите ор-
ганизации.

От началото на 2014 г. „Твор-
ческа Европа“ обедини под-
програма „Култура“, която 
осигурява финансиране за 
културните и творческите сек-
тори, и подпрограма „MEДИА“, 
която инвестира в развитие 
на кино и телевизионни фил-
мови проекти и видео игри, 
подпомага фестивали, прави 

възможно разпространение-
то на европейски филми чрез 
подкрепа за дистрибутори, ак-
центира върху филмовото об-
разование и професионалния 
тренинг.

Предлагаме Ви обобщена 
статистика, показваща стой-
ността на получената подкре-
па от МЕДИА за български 
проекти за програмния период 
2014-2020 г.

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Общо за 

програмния 
период

Подкрепа  
(в евро) 625 982 361 082 423 979 580 479 645 555 664 457 812 016

4 113 550 евро

8 045 281 лева
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Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА – МЕДИА
Подкрепени проекти от България за 2020 година

ТРЕНИНГ
Компания Проект Подкрепа (евро) По конкурс (срок)

ASSOCIATION „BALKAN DOCUMENTARY“ BDC DISCOVERIES 2019-2021 27 000 09/2018 (28.05.2020)
ASSOCIATION „BALKAN DOCUMENTARY“ DOCU  ROUGH CUT BOUTIQUE 2019-2021 56 000 09/2018 (28.05.2020)

Общо: 83 000

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕДИНИЧНИ ПРОЕКТИ
Компания Проект Категория Подкрепа (евро) По конкурс (срок)

CHACONNA FIRST BREATH игрален 25 000 17/2019 (12.05.2020)
RED KARPET THE UMBRELLA игрален 50 000 17/2019 (13.11.2019)
Общо: 75 000

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАКЕТ ОТ ПРОЕКТИ
Компания Проекти Категория Подкрепа (евро) По конкурс (срок)

АГИТПРОП ООД BABYLAND / INSIDE 
THE EURO / GOLD WAR

игрални и 
документални 125 000 18/2019 (04.02.2020)

Общо: 125 000

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
• Модул „Селективна подкрепа“

Подкрепени български дистрибутори Подкрепа 
(евро) Конкурс (срок)

2 подкрепени български дистрибутори 7 500 21/2019 (16.06.2020)
3 подкрепени български дистрибутори 14 310 21/2019 (10.12.2019)

Общо: 21 810
• Модул „Автоматична подкрепа“

Разпространителска компания Генерирани средства (евро) Конкурс (срок)
A PLUS FILMS EOOD 11 058 27/2018 (05.09.2019)

BS FILMS EOOD 14 400 27/2018 (05.09.2019)
СИНЕЛИБРИ 6 383 27/2018 (05.09.2019)

PRO FILMS OOD 25 054 27/2018 (05.09.2019)
Общо: 56 895

ПОДКРЕПА ЗА ФИЛМОВИ ФЕСТИВАЛИ 
Компания Фестивално събитие Подкрепа (евро) Конкурс (срок)
АРТ ФЕСТ МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 63 000 26/2019 (21.05.2020)

Общо: 63 000

ДОСТЪП ДО ПАЗАРИ
Компания Фестивално събитие Подкрепа (евро) Конкурс (срок)
АРТ ФЕСТ СОФИЯ МИЙТИНГС 100 000 27/2019 (06.02.2020)

Общо: 100 000

ФИЛМОВО ОБРАЗОВАНИЕ 
Компания Наименование на проекта Подкрепа (евро) Конкурс (срок)

ARTE URBANA COLECTIFF CINED 2.0 39 800 25/2019 (12.03.2020)
Общо: 39 800

ПОДГОТВИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ „КИНАТА КАТО ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ“ 
Компания Наименование на проекта Подкрепа (в евро) Конкурс (срок)

АРТ ФЕСТ КИНО РЕЗОНАНС – МЯСТО ЗА 
КУЛТУРА И ТЪРСЕЩИ УМОВЕ 120 000 CNECT/I.3/2019/4513255

Общо: 120 000

ПОДКРЕПА ЗА МРЕЖИ ОТ КИНОСАЛОНИ (ПРЕЗ МРЕЖАТА EUROPA CINEMA)
Бенефициер Подкрепа (в евро)

16 български киносалона 127 511
Общо: 127 511

ОБЩО ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 ГОДИНА:
812 016 евро или 1 588 141 лева


