
П Р О Т О К О Л
ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО ПО СЛЕДНИТЕ ОБЯВЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА 

ПЪРВА КОНКУРСНАТА СЕСИЯ ЗА ФИЛМОПРОИЗВОДСТВО ЗА 2015 година

1. КОПРОДУКЦИЯ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЖАНР, ТЕМАТИКА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
2.ПРЕДВАРИТЕЛНА ОТКУПКА ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЖАНР, ТЕМАТИКА И 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Конкурсните позиции , предмет на този протокол са утвърдени със заповед на 
Генералния директор на БНТ № РД -10 - 521/03.11.2014г. въз основа на условията за 
провеждане на редовни годишни конкурсни сесия за селекция на филмови проекти 
на основание чл. 19 и чл 23, от Правилника за реда и условията за продуциране и 
копродуциране на филми в БНТ.

Художественият съвет за игрално кино е утвърден със заповед на Генералния 
директор №РД-10-02/05.01.2-15 на основание чл.31, от Правилника за за реда и 
условията за продуциране и копродуциране на филми в БНТ както следва :

Председател: Севда Шишманова - представител на БНТ, журналист, продуцент, 
режисьор, Директор на Дирекция ” Програма БНТ1”.

Членове:
1. Жана Караиванова -директор на фестивалите ” Coy Индипендънт „- БГ кино в 
Ню Йорк и Сан Франциско, както и Американско независимо кино в София- 
представител на Асоциация на филмовите продуценти, определена чрез теглене
на жребий.
2. Венелин Грамадски - режисьор, професор в НАТФИЗ „ Кр. Сарафов „ , 
факултет „Екранни изкуства”, представител на Асоциация на българските филмови 
продуценти, определен чрез теглене на жребий.
3. Захари Карабашлиев - писател и сценарист , представител на Асоциация 
на независимите продуценти, определен чрез теглене на жребий.
4. Божидар Манов - кинокритик и професор НАТФИЗ „ Кр. Сарафов", 
факултет „ Екранни изкуства” , представител на СБФД , определен чрез 
теглене на жребий.
5. Павел Павлов -кино и ТВ режисьор , представител на Асоциация на 
българските филмови продуценти, определен чрез теглене на жребий.
6. Валентин Танев - театрален и филмов актьор, представител на Съюза 
на артистите в България, определен чрез теглене на жребий .
7. Боян Папазов - сценарист, драматург и режисьор, представител на 
Българска асоциация на кинорежисьорите, определен чрез теглене на 
жребий.
8. Цветан Недков- телевизионен и филмов оператор, преподавател в
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НАТФИЗ „ Кр. Сарафов „ и доцент по операторско майсторство в 
Югозападен Университет „ Неофит Рилски -предложение на Обществения съвет 
в БНТ.
9. Петя Тетевенска - журналист, документалист и продуцент , 
представител на дирекция , произвеждаща програмно съдържание в БНТ .
10. Дамян Петров - представител на БНТ , телевизионен и филмов 
режисьор, Гл. режисьор на БНТ.
11. Боряна Пунчева- представител на БНТ, актриса, продуцент и 
режисьор, Гл. продуцент на ПЦ Студия „ Екран”.

I. „КОПРОДУКЦИЯ ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ , БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЖАНР, ТЕМАТИКА И 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ „

До 03.12.2014 - крайния срок за предаване на документите на кандидатстващите 
проекти по позиция „копродукция за игрален филм” - без ограничение за жанр, 
тематика и продължителност” в ПЦ „ Студия Екран” постъпиха 13 проекта, 
представени в ПРИЛОЖЕНИЕ - ТАБЛИЦА № 1, неразделна част от този 
протокол , която съдържа следната информация:

- Име на проекта.
- Продуцент, автори.
- Стойност на проекта .
- Стойност на финансовата подкрепа на БНТ , за която се кандидатства / процентно 

съотношение спрямо общия бюджет.
- Наличност на международни копродуценти и предварителни откупки.
- Наличност на покрепа от НФЦ .

Въз основа на заповед на Генералния директор на БНТ № РД - 10-2,/ 05.01.15 г. 
Заседанието на Художествения съвет за игрално кино, на които се разгледаха 
постъпилите до 03.12.2014 в ПЦ "Студия Екран" проекти по позиция „копродукция 
за игрален филм” - без ограничение за жанр, тематика и продължителност” се 
проведе 02.02.2015 г в 10.00 в сградата на БНТ . Поради болест , / удостоверено с 
приложен към този протокол болничен лист / от заседанието отсъства Петя 
Тетевенски , която предаде своевременно своите оценъчни карти и нейният вот е 
зачетен.

Проектите бяха оценени чрез оценъчни карти в Приложение № 10.6 на 
Правилника за реда и условията за продуциране и копродуциране на филми в БНТ 
според чл.34 ал.З от същия Правилник .

Точковите оценки на всеки един проект са обособени в ПРИЛОЖЕНИЕ - 
ТАБЛИЦА № 2 , обобщена оценъчна карта на проектите, неразделна част от този 
протокол, която съдържа следната информация :

2 ] Р а § е



- Оценка на всеки проект , дадена от всеки един член на Художествената комисия .
- Маркирани в цвят са най-високата и най ниската оценка , която е получил всеки 

един проект.
- Сумиран обща сбора на точките, дадени за всеки проект от всички членове на 

Комисията.
- Сумиран сбор от най-високата и най-ниска оценка на всеки едни проект.
- Усреднен резултат от класирането на всеки един проект .
- Класация .

Вследствие на гласуването проектите бяха класирани на основание чл. 35 от 
Правилника за реда и условията за продуциране и копродуциране на филми в 
БНТ както следва :

1. .„Нанук” - игрален филм, 115 мин. (регистрационен .№11)
Сценарист: Милко Лазаров, Симеон Венциславов 
Режисьор: Милко Лазаров
Продуцент: „Ред карпет” ЕООД, с представител Веселка Кирякова 
Средна оценка: 85,25

2. „Искам да съм като теб” - игрален филм, 100 мин.
(регистрационен .№18)
Сценарий: Константин Божанов, Ребека Ленкиевич 
Режисьор: Константин Божанов
Продуцент: „Мултфилм” ООД, с представител Мила Войникова 
Средна оценка:82,45

3. „Безкрайната градина” - игрален филм, 90 мин.
(регистрационен .№3)
Сценарий: Яна Борисова, Галин Стоев
Рижисьор: Галин Стоев
Оператори: Борис Мисирков, Георги Богданов
Продуцент: „Агитпроп” ООД, с представител Мартичка Божилова
Средна оценка:75,95

4. .„Безбог” - игрален филм, 90 мин. (регистрационен .№34 )
Сценарий: Ралица Петрова
Режисьор: Ралица Петрова 
Оператор: Чейс Ървин 
Сценограф: Ванина Гелева 
Звукорежисьор: Момчил Божков
Продуцент: „Клас филм” ЕООД, с представител Росица Вълканова 
Средна оценка:75,90
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5. „На червено” - игрален късометражен филм, 20 мин. (регистрационен № 24)
Сценарий: Тома Вашаров, Виктор Десов
Режисьор Тома Вашаров
Оператор: Мартин Балкански
Сценограф: Ванина Гелева
Звукорежисбор: Иван Андреев
Продуцент: „Рево филмс” ЕООД, с представители Анна Стоева, Тома Вашаров 
Средна оценка:72,60

6.. „Пътуване в двата свята” - игрален филм, 87 мин.
(регистрационен .№20)
Сценарий: Александър Томов, Андрей Чертов 
Режисьор: Андрей Чертов 
Продуцент: „Арс” ООД, Иван Тонев 
Средна оценка:68,90

7.. “Баща ми, майка ми, сестра ми” - игрален филм, 92 мин. (регистрационен №38 ) 
Сценарий: Иван Марков, Димитър Коцев
Режисьор: Димитър Коцев 
Оператор: Александър Станишев 
Сценограф: Никола Тороманов 
Композитор: Виктор Стоянов 
Звукорежисьор: Виктор Стоянов 
Редактор: Яна Борсова
Продуцент: „Спотлайт” ООД, с представител Найо Тицин 
Средна оценка:68,05

8.. „Живи комини” - игрален филм, 105 мин.
(регистрационен №39 )
Сценарий: Радослав Спасов 
Режисьор: Радослав Спасов 
Сценограф: Северина Стоянова 
Композитор: Божидар Петков
Продуцент: „Дрийм Тийм Филмс” ООД, с представител Габриел Трайчев Георгиев 
Средна оценка:67,45

9. „Войвода” - игрален филм, 115 мин. ( регистрационен №32 )
Сценарий: Зорница София
Режисьор: Зорница София
Оператор: Крум Родригес
Сценограф: Сабина Христова, Марта Миронска
Костюми: Сабина Христова, Марта Миронска
Монтаж: Виктория Радославова
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Продуцент развитие: Мила Кирова
Продуцент: „Ем Кю Пикчърс” ЕООД, с представител Зорница Недялкова Попганчева 
Средна оценка:67Д5

10. *,18” - игрален филм, 90 мин. (регистрационен .№ 2)
Сценарист: Атанас Христосков 
Режисьор: Атанас Христосков
Продуцент: „Инкомс проджект” ЕООД с управител Пламен Йорданов 
Средна оценка:63,90

11.. „Кебап Роял” - игрален филм, 95 мин.
(регистрационен № 28)
Сценарий: Питър Бросенс, Джесика Удуърт 
Режисьори: Питър Бросенс, Джесика Удуърт 
Оператор: Дани Елсен 
Сценограф: Сабина Христова 
Композитор: Мишел Шьопинг 
Звукорежисьор: Ян Дека
Продуцент: „Арт Фест” ЕООД, с представители Мира Сталева, Стефан Китанов 
Средна оценка:61,15

12. „Летовници” - игрален филм, 105 мин, /регистрационен .№5/
Сценаристи: Ивайло Пенчев, Божан Петров, Весел Цанков 
Режисьор: Ивайло Пенчев
Продуцент: Урбан Медиа Еоод с управител Стоян Стоянов 
Средна оценка: 57,20

13 „Влажните нощи на един самотен вестоносец” - игрален късометражен филм, 20 
мин. (регистрационен .№ 17)
Сценарий: Николай Гроздински 
Режисьор: Андрей Кулев 
Оператор: Светла Ганева
Продуцент: „Кулев Филм Продукция” с представител Анри Кулев 
Средна оценка:52,90

Писмени мнения на членовете на Художествената комисия за проектите по 
позиция „копродукция за игрален филм - без ограничение за жанр, тематика и 
продължителност” се съдържат в ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 , неразделна част от този 
протокол.

Според чл. 35 ал. 2 от Правилника за реда и условията на продуциране 
и копродуциране на филми в БНТ Художественият съвет за игрално кино 
предлага на УС на БНТ при възможност да бъдат реализирани проектите , 
получили над 70 на сто от максималния брой точки, / в дадения случай са 70
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точки / от обобщената оценъчна карта както следва, като мотивите за 
предложението на Художествения съвет се съдържат в писмените мнения на 
всеки един член в Приложение № 3 и в оценките в Приложение № 2 , неразделни 
части от този протокол.:

1. .„Нанук”- игрален филм, 115 мин 
Средна оценка: 85,25

2. „Искам да съм като теб” - игрален филм, 100 мин.
Средна оценка:82,45

3. „Безкрайната градина” - игрален филм, 90 мин.
Средна оценка:75,95

4. .„Безбог” - игрален филм, 90 мин.
Средна оценка:75,90

5. „На червено” - игрален късометражен филм, 20 мин.
Средна оценка:72,60

II. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОТКУПКА ЗА ИГРАЛЕН ФИЛМ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЖАНР, ТЕМАТИКА 
И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.

До 03.12.2014 - крайния срок за предаване на документите на кандидатстващите 
проекти по позиция „предварителна откупка за игрален филм - без ограничение за 
жанр, тематика и продължителност” в ПЦ „ Студия Екран” постъпиха 15 проекта, 
представени в ПРИЛОЖЕНИЕ - ТАБЛИЦА № 4, неразделна част от този 
протокол , която съдържа следната информация:

- Име на проекта.
- Продуцент, автори.
- Стойност на проекта .

Стойност на финансовата подкрепа на БНТ , за която се кандидатства / процентно 
съотношение спрямо общия бюджет .

- Наличност на международни копродуценти и предварителни откупки.
- Наличност на покрепа от НФЦ .

Въз основа на заповед на Генералния директор на БНТ №РД-10-2,/05.01.15 г. 
Заседанието на Художествениат съвет за игрално кино, на които се разгледаха 
постъпилите до 03.12.2014 в ПЦ "Студия Екран" проекти по позиция 
„предварителна откупка за игрален филм - без ограничение за жанр, тематика и 
продължителност” се проведе 02.02.2015 г в 10.00 в сградата на БНТ.. Поради 
болест, / удостоверено с приложен към този протокол болничен лист / от заседанието
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отсъства Петя Тетевенски , която предаде своевременно своите оценъчни карти и 
нейният вот е зачетен.

Проектите бяха оценени чрез оценъчни карти в Приложение № 10.9 на 
Правилника за реда и условията за продуциране и копродуциране на филми в БНТ 
според чл. 34 ал. 3 от същия Правилник .

Точковите ценки на всеки един проект са обособени в ПРИЛОЖЕНИЕ - 
ТАБЛИЦА № 5 , обобщена оценъчна карта на проектите, неразделна част от този 
протокол, която съдържа следната информация :

- Оценка на всеки проект , дадена от всеки един член на Художествената комисия .
- Маркирани в цвят са най-високата и най ниската оценка , която е получил всеки 

един проект.
- Сумиран обща сбора на точките, дадени за всеки проект от всички членове на 

Комисията.
- Сумиран сбор от най-високата и най-ниска оценка на всеки едни проект.
- Усреднен резултат от класирането на всеки един проект .
- Класация .

Вследствие на гласуването проектите бяха класирани на основание чл. 35 от 
Правилника за реда и условията за продуциране и копродуциране на филми в 
БНТ както следва :

1.“Прашката на Давид” - игрален филм, ЮОмин.
(регистрационен № 25)
Сценарий: Светослав Овчаров 
Режисьор: Светослав Овчаров 
Оператор: Рали Ралчев 
Сценограф: Георги Тодоров 
Композитор: Божидар Петков 
Звукорежисьор: Валерия Попов
Продуцент: „Омега филмс” ЕООД, с представител Светослав Овчаров 
Средна оценка: 80,25

2. „Искам да съм като теб” - игрален филм, 100 мин.
(регистрационен №19)

Сценарий: Константин Божанов, Ребека Ленкиевич 
Режисьор: Константин Божанов
Продуцент: „Мултфилм” ООД, с представител Мила Войникова 
Средна оценка:79,35

3. „Сняг” - игрален филм, 100 мин. (регистрационен № 8)
Сценарист и режисьор: Венцислав Василев
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Оператор: Димитър Костов 
Композитор: Калоян Димитров
Продуцент: „Меджик Манут” с управител Васил Барков, 100 филм, България с 
управител Константин Буров.
Средна оценка:78,80

4. „Залог” - игрален филм, 85 мин (регистрационен №35)
Сценарий: Кристина Грозева, Петър Вълчанов 
Режисьори: Кристина Грозева, Петър Вълчанов 
Оператор: Крум Родригес
Сценограф: Ванина Гелева 
Композитор: Христо Намлиев
Звукорежисьори: Иван Андреев, Александър Симеонов 
Продуцент: „Абраксас Филм” ООД, с представител Кристина Грозева 
Средна оценка:78,45

5. „Аферим” - игрален филм, 95 мин. (регистрационен №33)
Сценарий: Раду Жуде, Флорин Лазареску
Режисьор: Раду Жуде
Продуцент: „Клас филм” ЕООД, с управител Росица Вълканова Копродукция България/ 
Румъния/ Чехия 
Средна оценка:76,80

6. “Нашето слънце” - игрален филм, 120 мин. (регистрационен №37 )
Сценарий: Джоост Ван Гинкел
Режисьор: Джоост Ван Гинкел 
Оператор: Андреас Ленардсън 
Художник: Херарлд Уман
Продуцент: „Кабоал”, с представител Калин Калинов 
Копродукция Холандия / Швеция / България 
Средна оценка:72,80

7. „Каръци” - игрален филм, 90 мин.
(регистрационен № 26)
Сценарий: Ивайло Христов 
Режисьор: Ивайло Христов 
Оператор: Емил Христов 
Сценограф: Мира Калинова 
Композитор: Кирил Дончев
Продуцент: „Профилм” ЕООД, с представител Асен Владимиров 
Средна оценка:72,40
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8. „Пътуване в двата свята” - игрален филм, 87 мин.
(регистрационен № 21)
Сценарий: Александър Томов, Андрей Чертов 
Режисьор: Андрей Чертов 
Продуцент: „Арс” ООД, Иван Тонев 
Средна оценка:бб,60

9. „Конкурсът” - игрален късометражен филм, 20 мин.
(регистрационен № 23)
Сценарий: Ксандра Попеску 
Режисьор: Тома Вашаров 
Оператор: Мартин Балкански 
Сценограф: Ванина Гелева 
Звукорежисьор: Иван Андреев 
Редактор: Юри Стайков
Продуцент: „Рево филмс” ЕООД, с представители Анна Стоева, Тома Вашаров 
Средна оценка:64,40

10.. „Кораб в стая” - игрален филм, 90 мин.
(регистрационен № 27)
Сценарий: Любомир Младенов 
Режисьор: Любомир Младенов 
Оператор: Антон Бакарски 
Звукорежисьор: Момчил Божков
Продуцент: „Фронт филм” ООД, с управители Надежда Косева, Светла Цоцоркова 
Средна оценка:63,25

11. „Пук” - пълнометражен игрално-анимационен филм, 80 мин. (регистрационен 
№12)
Сценарист: Валери Петров 
Режисьор: Анри Кулев
Продуцент: „Фрейм продъкшънс” ЕООД, с представител Адриан Георгиев 
Средна оценка:62,60

12. „Събирач на трупове” - игрален филм (дебют), 105 мин.
(регистрационен №14)
Сценарист: Марин Дамянов 
Режисьор: Димитър Димитров 
Оператор: Борис Славков 
Сценограф: Ирена Муратова 
Композитор: Георги Стрезов 
Звукорежисьор: Благомир Алексиев
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Продуцент: „Меджик шоп” ЕООД, с управител Георги Николов 
Средна оценка:60,00

13.. „Кебап Роял” - игрален филм, 95 минл (регистрационен №36)
Сценарий: Питър Бросенс, Джесика Удуърт 
Режисьори: Питър Бросенс, Джесика Удуърт 
Оператор: Дани Елсен 
Сценограф: Сабина Христова 
Композитор: Мишел Шьопинг 
Звукорежисьор: Ян Дека
Продуцент: „Арт Фест” ЕООД, с представители Мира Сталева, Стефан Китанов 
Средна оценка:59,75

14. „Летовници” - игрален филм, 105 мин, (регистрационен № 6 )
Сценаристи: Ивайло Пенчев, Божан Петров, Весел Цанков 
Режисьор: Ивайло Пенчев
Продуцент: Урбан Медиа Еоод с управител Стоян Стоянов 
Средна оценка: 56,70

15. „Докато Ая спеше” - игрален филм, 90 мин.
(регистрационен №29)
Сценарий: Цветодар Марков 
Режисьор: Цветодар Марков
Продуцент: „Филмарк” ООД,с представител Христиан Ночев 
Средна оценка:55,15

Според чл. 35 ал. 2 от Правилника за реда и условията на продуциране 
и копродуциране на филми в БНТ Художественият съвет за игрално кино 
предлага на УС на БНТ при възможност да бъдат реализирани проектите , 
получили над 70 на сто от максималния брой точки, / в дадения случай са 70 
точки / от обобщената оценъчна карта както следва, като мотивите за 
предложението на Художествения съвет се съдържат в писмените мнения на 
всеки един член в Приложение № 6 и в оценките в Приложение № 5 , неразделни 
части от този протокол.:

1.“Прашката на Давид” - игрален филм, ЮОмин.
Средна оценка: 80,25

2. „Искам да съм като теб” - игрален филм, 100 мин.
Средна оценка:79,35
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3. „Сняг” - игрален филм, 100 мин. (регистрационен № 8) 
Средна оценка: 78,80

4. „Залог” - игрален филм, 85 мин (регистрационен №35) 
Средна оценка:78,45

5. „Аферим” - игрален филм, 95 мин.
Средна оценка:76,80

6. “Нашето слънце” - игрален филм, 120 мин.
Средна оценка:72,80

7. „Каръци” - игрален филм, 90 мин.


