
НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР

ВСАНАМ МАТЮМАГ РД.М СЕМТЕЯ.

ЗАПОВЕД
ХМ 438/12.12.2022г.

На основание чл.91 от АНК, чл.6 на Устройствения правилник на ИА: НФЦ,
чл.26, ал. 1, т.1 и ал.2, чл.28, ал.1, т.1 и чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/,
чл.42, чл.46, чл.47 и чл.48 на Правилника за прилагане на ЗФИ /ЛЮПЗФИ/, заповед Ме
129/0.12.2021 г., Ме 37/11.02.2022 г. Ме 76/31.03.2022 г., Ме 114/26.04.2022т., Ме
119/28.04.2022г., Ме 190/Л15.06.2022г., Ме 294/21.09.2022г., Ме 323/17.10.2022г., Ме
348/31.10.2022г., Ме 377/11.11.2022г. и Ме 384/14.11.2022г. на изп.директор на ИА НФЦ
и Заповеди МеМе 430/12.12.2022г., 431/12.12.2022г., 432/12.12.2022г., 433/12.12.2022г. и
434/12.12.2022г., издадени след Решение на НХКИК в протокол Ме 7 от 08.12.2022 г.,
определящи проектите за финансиране, с което се достига и изчерпва определения
размер на финансови средства за разпределяне на втора редовна конкурсна сесия от
6 895 000 лева и във връзка с установените технически грешки при индивидуализиране
на проект „Музикалната къща на Нора”, рег.Ме 21И130/д и на проект „Двама”, рег.Мо
22И217/д, в обобщените оценъчни карти и Протокол Ме 7 от 08.12.2022г., в следствие
на което, резултатът е отразен в протокол-допълнение от 12.12.2022г. за измениние и
допълнение на протокол Ме 7 от 08.12.2022 г. на НХКИК и на основание чл:47, ал.4 и
ал.5 и чл.50, ал.2 от ППЗФИ,

ИЗМЕНЯМ:
Частично Зановед Ме 435 / 12.12.2022 година, както следва:
В точка ГУ вместо:

сц. и реж. Илина Перянова, прод."| лизб/ 58,00 т.
Музикалната къща на Нора (90|1130 ПИРАМАР ФИЛМ ООД. Светлана Танева

+

сц. и реж. Димитър Геновски, прод."| 22и217/ 56,86т.Двама 20 А|ПРОФОТОН ВООД - Цветан Недков в

да се чете:

м Н 90 2ли136/ сц. и реж. Илина Перянова, прод. 60.43 т.Уузикалната къща на Нора|МИРАМАР ФИЛМ ООД - Светлана Танева|С Е

сц. и реж, Димитър Геновски, прод., И217/ 5729т.Двама 907|3221 ПРОФОТОН БООД - Цветан Недков

Настоящата заповед да се връчи на продуцентите на посочените от тях
електронни адреси за контакт и за изпълнение на Ирина Любенова - гл.експерт
“Филмопроизводство” и да се публикува на интернет страницата на агенцията заедно с
Протокол Ма 7 от 08.12.2022 г. и протокол-допълнение от 12.12.2022г. за измениние и
допълнение на протокол Ме 7 от 08.12.2022 г на НХКИКи обобщените оценъчни карти
на проектите.

Настоящата заповед подлежи на обжалване реда на Административно
процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от връчванетб Й. чрез ИА-НФЦ до АССГ. 7?
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: АДи
/ Петър Тодоров.

- буп. Дондуков 2А, София 1000 “

2А, Оопдикоу Вма., 1000 Зойба, Вшдапа 2
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