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РАБОТАТА НА ПРОДУЦЕНТА 

„Повечето хора, дори някои от филмовия бизнес, 
нямат абсолютно никаква представа какво точно 

правят продуцентите.” 

Барбара Броколи (копродуцент 
на филмите за Джеймс Бонд)

(1)
 

„Повечето хора си мислят, че продуцентът е този, 

който дава парите, което е погрешно. Ако си умен, 

никога не влагаш собствените си пари.” 

Ричард Занук (продуцент)(2)
 

 

Обикновено филмовите имена, които стават популярни, превръщат се в 
емблема за качество, стават обект на обожание от страна на публиката и на 
изследване – от страна на историците, са тези на актьорите и режисьорите. 
Продуцентите в повечето случаи остават встрани от общественото 

внимание, въпреки ключовата си роля в създаването на филма. Затова 
колко е важна тази роля достатъчно красноречиво говори фактът, че най-

голямата награда на американската филмова академия – Оскар за най-

добър филм, се връчва именно на продуцента. 

Вероятно слабата заинтересованост към неговата фигура произтича от 
факта, че е трудно ясно да се определи неговата дейност – днес тя може да 
се реализира в изключително широки граници – от чисто администриране 
до авторско участие в създаването на филма. 

 

ПОЯВА НА ПРОФЕСИЯТА „ПРОДУЦЕНТ” 

За да проследим еволюцията на продуцентската професия, трябва да се 
върнем в самото начало – появата на киното. Нека си представим какво 

невероятно чудо, каква вълнуваща атракция е бил кинематографът! Нещо 

толкова удивително само по себе си, че откривателите му са се 
задоволявали с това да позиционират камерата и да я оставят просто да 
запечатва на лентата сцени от живота. 

Самите братя Люмиер го окачествяват като научно-техническо 

изобретение, което няма претенции за каквато и да е връзка с изкуството. 

Киното обаче веднага се превръща в заслужаващ сериозно внимание 
феномен – започнало съществуването си като причудливо панаирджийско 

увеселение, то бързо показва своя потенциал в информационен, 

артистичен и икономически план. 
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Ще си позволя да цитирам някои дати, които ясно илюстрират скоростта, с 
която се развиват събитията. Още през 1893 Томас Едисън построява 
първото филмово студио „The Black Maria” в близост до лабораториите си 

в Ню Джърси. В годината на първата публична прожекция, организирана 
от братя Люмиер (1895), е основана и първата (съществуваща и до днес) 
филмова компания – Гомон. На следващата година започва работа 
компанията на Пате, която скоро заема доминираща позиция на европейския 
пазар, а през 1908 представя „Pathé-Journal” – първата кинохроника. 

Още в началните години от съществуването на кинематографа проличават 
двете му лица, започват да се очертават двете посоки за развитие и 

разбиране на неговите възможности – като нов вид изкуство и като форма 
на забавление. 

Тези две линии се манифестират и географски. Както отбелязва датският 
сценарист Микаел Колвил-Андерсен: „В Европа… повечето пионери в 
киното са творци и виждат в новата технология артистични възможности, 

сравними с тези, които предлагат другите изкуства. От другата страна на 
океана енергията и ентусиазмът, присъщи на икономическия растеж в 
Съединените щати, стимулират развитието на развлекателното кино. С 

кратка собствена история и без тежкото бреме на столетия от културни 

напластявания, Америка вижда в новото изобретение чисто „народно 

увеселение”(3)
. Самюел Голдуин (един от пионерите на Холивуд) доста 

арогантно заявява: „Филмите са забавление, посланията ги доставя 
Уестърн Юниън.”

(4)
 

Киното бързо добива такава популярност, че напуска водевилните театри и 

панаирите. През 1896 в Ню Йорк отваря врати първият постоянен филмов 
театър – Edisonia Vitascope Hall, а в първото десетилетие на 20 в. започват 
масово да никнат никелодеоните (от „никел” – 5 центова монета и „одеон” 

– театър на гръцки) – това са киносалони, предлагащи евтино забавление 
на бедните работнически маси. Търсенето на филми става все по-голямо, 

техниката се усъвършенства, сюжетите и изразните средства на киноезика 
се усложняват, филмовите професии започват да се диференцират, киното 

се превръща във все по-сериозен бизнес. 

Двойнствената природа на филмовите произведения, фактът, че те могат да 
бъдат „възприемани едновременно като стоки, предлагащи възможност за 
създаване на икономически блага, и като културна дейност, формираща 
обществени ценности”

(5)
 намира своето естествено отражение и в 

продуцентската професия. 

Както посочва Джийн Фърстенберг (директор на Американския филмов 
институт 1987-2007) „Тези, които стартират филмовия бизнес, са 
продуцентите и всички те са изключително креативни хора”. 
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При възникването си професията съчетава равноправно финансовите и 

творческите отговорности. Продуцентът е този, който оглавява процесът 
по създаването на един филм от началото до края. Едва по-късно, в 
началото на 20 век, когато с еволюцията на киноиндустрията стремително 

нарастват бюджетите и мащабът на продукциите, както и броят на 
филмовите компании, балансът между тези две начала започва да се 
измества в полза на технологичната (мениджърска) функция. Пазарната 
реализация на продукта става ключова за ролята на продуцента. 

В навечерието на Първата световна война френското и италианското кино 

имат най-голяма световна популярност. Но войната нанася съкрушителен 

удар върху европейските киноиндустрии, докато американската, или 

Холивуд (както започва да се нарича тогава по името на новия си 

географски център в Калифорния), завоюва позиции, които поддържа 
оттогава до днес – превръща се в най-печелившата „кино-фабрика” с най-

голям обем световен експорт. До двайсетте години на 20 век, САЩ 

достигат пика в своето филмово производство – средно по 800 игрални филма 
годишно, което представлява 82% от световната продукция по това време. 

Затова не е и чудно, че европейската протекционистка политика по 

отношение на киното пуска своите корени именно в този период – в 
Германия са въведени квоти, защитаващи немското филмопроизводство; 
във Великобритания е приет парламентарният указ „Cinematography Film 

Act” за плавно увеличаване на годишния ръст на националното 

филмопроизводство; в Италия е взето решение 10% от екраните в страната 
да показват италиански филми; във Франция са наложени ограничителни 

квоти за вносна кинопродукция и т.н. 

Естествено тези разлики в самото разбиране за същността на киното, 

създават много различна среда за развитие на киноиндустрията и 

съответно – на продуцентската професия в Стария и Новия свят.  

В Холивуд се утвърждава хегемонията на студиите и тяхното изключително 

печелившо рекламно изобретение – системата на звездите, която ще 
характеризира американската филмова индустрия в продължение на 
десетилетия. Студиите се превръщат в мощни индустриални конгломерати, 

които разполагат не само с техническите ресурси, необходими за снимки 

(павилиони, техника и персонал), но и с дистрибуторски отдели и 

собствени киносалони (които естествено показват само собствената им 

продукция). Така в този период цикълът „инвестиции-производство-

разпространение-показ-печалби” се затваря напълно и съвсем логично 

думата „студио” се превръща в синоним на „продуцентска компания”. В 

основата на тази система се утвърждават така наречените „Мajors” – пет 
големи компании: 20th Century Fox, RKO Pictures, Paramount Pictures, 

Warner Bros. и Metro-Goldwyn-Mayer и три по-малки: Universal Pictures, 

Columbia Pictures и United Artists. 
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Картината се допълва от известните като „Minors” – по-малки компании 

като Republic Pictures и Monogram Pictures, които задоволяват нуждите от 
„Б филми” и разбира се – големите независими продуценти като Самюел 

Голдуин (независимо че името му присъства в Metro-Goldwyn-Mayer, той 

не е сред собствениците на компанията), Дейвид Селзник, Уолт Дисни, 

Хал Роуч и Уолтър Уангър. 

Ефикасната вертикална структура и пълният контрол върху всяко ниво от 
филмовия процес позволява на студиите да продуцират все по-пищни и 

технически сложни продукции, но в същото време абсолютният 
комерсиализъм и фокусът върху бляскавия ескейпизъм не допускат 
особена творческа индивидуалност (типичен пример за този конфликт е 
кариерата на Ерих фон Щрохайм – неговият отказ да приспособи 

артистичните си принципи към комерсиалното производство, екстремното 

му внимание към детайла, настояването му за пълна творческа свобода и 

произтичащите от това високи разходи по неговите филми, довеждат до 

раздори със студиите и до скандалното уволнение на режисьора на 
снимачната площадка). 

Въпросният пълен контрол над процеса предполага много креативни 

качества у продуцента. Той е този, който се грижи за развитието на 
сценария, който избира основния творчески екип (режисьора и актьорите), 
който наблюдава снимките и постпродукцията. Един от пионерите на 
студийната система, Джеси Ласки, описва ролята на продуцента по 

следния начин: „В неговите ръце е надзорът върху всеки елемент от готовия 
продукт. Тези елементи са веществени и невеществени – става дума както 

за контрол върху човешкия ресурс и материалната собственост, така и за 
контрол върху артистичния темперамент, за способност да се фокусират 
креативните сили и за познание на зрителските нужди от забавление.”(6)

 

В златната епоха на Холивуд работата на продуцента се специализира и 

структурира йерархично. Студиите се ръководят от главни продуценти, 

чиято задача е да разпределят годишния бюджет, пускайки в производство 

филми, от които се очаква да реализират печалби. 

Продуцентът от този период, всъщност може да бъде описан чрез 
днешното разбиране за „креативен продуцент”. Едно от легендарните 
имена от този период Ървин Талбърг дефинира филмопроизводството 

като: „Творчески бизнес… да, разбира се, той трябва да донесе приходи, но 

в същото време това е изкуство, което непреклонно изисква артистична 
експресия”(7)

. Неговият колега Дейвид Селзник също е убеден, че 
продуцентът освен финансови има и творчески отговорности, като дори 

поставя акцент върху последните: „За да бъде в състояние да продуцира 
както трябва, днешният продуцент трябва да бъде способен не само да 
критикува, но и да може да отговори на въпросите „защо” и „как”. Той 

трябва да може, ако е необходимо, да седне и да напише сцена, а ако 
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критикува режисьора не просто да каже „това не ми харесва”, но да му 
обясни как той би режисирал съответния епизод. Ако пък не му харесва 
някоя монтажна поредица, той трябва да знае как сам да я премонтира”(8)

. 

Друг известен продуцент от това време – Марвин Лерой диференцира 
професиите в киното, разделяйки ги в четири основни категории: 

творческа група, техническа група, бизнес мениджърска група, група на 
специализираните работници. Може и да прозвучи странно, но той поставя 
продуцента в първата група, заедно със сценаристите, режисьорите, 
актьорите и художниците. Той посочва, също така, че дали продуцентът се 
определя като „креативен” или като „бизнес-администриращ” зависи от 
това дали той е ангажиран и в творческите въпроси или само във 
финансовите. 

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРОДУЦЕНТСТВОТО; НОВИ МОДЕЛИ 

След 1948 настъпва колапс на студийната система – едно прочуто решение 
на Върховния съд на САЩ постановява, че вертикално интегрираната 
структура на филмовата индустрия представлява нелегален монопол и 

забранява на студиите да притежават собствени кино салони. Тази 

драстична промяна в статуквото, заедно с все по-силната конкуренция на 
телевизията и появата на „авторовата теория” (politiques des auteurs), която 

въздига режисьора като най-важна фигура във всеки филм, довеждат до 

постепенния упадък в статуса на продуцента и свеждат ролята му най-вече 
до финансова и мениджърска. 

В резултат на тези процеси, през 50-те години се появяват множество малки 

продуцентски компании, промотирани от известни режисьори и актьори. 

Тези компании се ръководят от независими продуценти, които използват 
звездния статус на своите партньори, за да осигуряват добри сделки, а от 
своя страна артистите получават творческа свобода, финансиране и 

дистрибуция. Това е и причината в този период малцина независими 

продуценти изобщо да оставят някакъв отпечатък върху филмите, по които 

работят. Утвърждаването на режисьора като основна творческа фигура 
през 60-те и 70-те довежда до появата на ново поколение американски 

кинотворци с подчертано индивидуален артистичен почерк като Артър 

Пен, Алън Пакула, Робърт Олтман, Сидни Полак, Уди Алън, Франсис 
Копола и Мартин Скорсезе – режисьори, чиято слава напълно затъмнява 
имената на съвременните им продуценти. 

А какво се случва в това време в Европа? Поради липсата на стройно 

организирана индустриална инфраструктура, филмопроизводството на 
стария континент винаги е било по-персонализирано и в много по-голяма 
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степен се гради от отделни кинотворци, а не от консолидирани 

продуцентски компании (въпреки, че съществуват и такива). 

След Втората световна война продуцентите са тези, които оглавяват 
реконструкцията на европейските филмови индустрии. Националните 
кинематографии могат да се похвалят с легендарни креативни продуценти 

като Пиер Браунбергер и Анатол Домон във Франция, Александър Корда и 

Емерик Пресбъргър във Великобритания, Чеки Гори и Алберто Грималди 

в Италия. И все пак – заради липсата на адекватна инфраструктура и 

доминиращият „култ към автора” тези големи европейски таланти, според 

Дейвид Томсън са „заменени от ново поколение продуценти, чиято 

основна роля бе да набират средства, вместо да допринасят за развитието 

на творческата идея… Тяхната роля се свеждаше до тази на медиатори 

между авторите и финансиращите организации”
(9)

. 

Това състояние на нещата се запазва без забележими промени до началото 

на 80-те, когато от двете страни на океана се появява ново поколение 
продуценти. Те действат като активни създатели и двигатели на проекти, 

възраждат образа на креативния продуцент и вдъхват нова жизненост и 

енергия на филмовия бизнес. Сред тях са такива имена като Джордж 

Лукас, Стивън Спилбърг (в ролята им на продуценти) и Джери Брукхаймер 

– в Щатите, Карло Понти, Дино Де Лаурентис, Бернд Айшингер, Марин 

Кармиц и Дейвид Пътнам – в Европа. Индустрията отново започва да 
вижда в продуцента креативна личност, която освен това има 
необходимите умения да защити инвестициите й (финансови провали, като 

този на филма „Heaven’s Gate”, който довежда до банкрута на United 

Artists алармират Холивуд, че прекалената вяра в авторовите мечти може 
да бъде опасна). 

Както става ясно от този кратък исторически преглед, образът на 
филмовия продуцент претърпява разнообразни (но като че ли циклични) 

трансформации. Днес се налага разбирането, че продуцентът трябва да 
съчетава в себе си и творчески и бизнес умения или, както заключва Ерик 
Фелнър (съсобственик на продуцентската къща Working Title): 

„Необходимо е да имаш артистична интуиция, за да правиш правилните 
избори, както и бизнес проницателност, за да можеш да подредиш целия 
проект правилно.” 

Както отбелязва проф. Алехандро Пардо: „Съществуват фундаментални 

етапи от създаването на дадено филмово произведение, в които 

продуцентът може да окаже решително творческо въздействие. Сред тези 

важни моменти са търсенето и изборът на оригинална идея, изборът на 
добър сценарист и надзорът над сценария, изборът на точния режисьор, 

одобрението на творческия екип, контролът над поспродукцията и накрая – 

дори върху промоцията и продажбите на кинематографичната творба”. Но 

да не забравяме – фактът, че продуцентската работа може да включва 
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креативни аспекти, не означава, че всеки продуцент е или трябва да бъде 
креативен – все пак творческата нагласа е вроден талант и предполага 
определени личностни качества. 

Нека обърнем внимание и на финансовия аспект от работата на продуцента. 
За добро или зло (или и за двете), европейският продуцент се радва на 
привилегии, които неговите колеги по света нямат, а именно – финансовите 
улеснения, които държавите от съюза гарантират на националните 
кинематографии с цел да се съхрани и стимулира производството и 

разпространението на европейска аудиовизуална продукция. Ключови 

инструменти, специално разработени за тази област, са: 

• по отношение на регулаторните аспекти – „Директива за 
аудиовизуалните медийни услуги” от 2007 

• по отношение на подпомагащите механизми – подпрограмата 
„Media” на програма „Творческа Европа”, приета в края на 2013 г. 

Всяка година повече от един милиард евро се разпределят от национални 

или регионални агенции и фондове в рамките на Европейския съюз. 
Според данни на Европейската аудиовизуална обсерватория съществуват 
над 600 схеми за финансово подпомагане на киното в Европа. 
Разнообразието от прилаганите механизми се изразява в комбинация от 
пара-фискални отчисления (френският модел), в данъчни преференции и 

директни субсидии, които от своя страна се разделят на автоматична и 

селективна помощ, както и в действието на множество регионални и други 

филмови фондове, насочени към изпълнението на определени 

икономически задачи (привличане на външни инвестиции, подобряване на 
инфраструктурата на местно ниво, разкриване на работни места). 

За да защити културното многообразие и да подкрепи местните продукции, 

ЕС договаря в Световната търговска организация (СТО) т. нар. „културно 

изключение”. То позволява на държавите членки на ЕС да не отварят 
напълно пазарите си за културната продукция от трети страни. Опасенията 
са, че в противен случай холивудските филми напълно ще превземат 
европейските киносалони. Още през 1982 г. Жак Тибо, отговарящ по 

въпросите на културата и науката към Министерство на външните работи 

на Франция, казва в доклад, разглеждащ културната политика на страната: 
„Урокът, който научихме в Европа през тези последни двадесет години, е, 
че не може да съществува национално кино без политика на държавно 

подпомагане”. 

Естествено тази протекционистична политика по отношение на 
киноиндустрията е ябълката на раздора между Европа и САЩ при всички 

търговски преговори на високо ниво. 
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Държавното подпомагане обаче има и своите критици в рамките на самата 
Европа. По време на срещата в Копенхаген през 2007 г., посветена на 
проблемите на европейската кинематография, английският продуцент и 

политик Дейвид Пътнам изнася речта си „Предизвикателствата пред 

европейското кино в 21 век”, в която споделя: „През последните години 

европейските творци бяха насърчавани да мислят, че могат да игнорират 
своята аудитория, скривайки се зад удобството на непрекъснато 

получаваната субсидия”. 

В резултат на това, както коментира Павлина Желева: „Европейските 
автори и режисьори все повече се адаптират към конкретните изисквания 
на съответните източници за финансиране”(10)

. 

И така, в Европа се произвеждат годишно над 700 филма, много малка част 
от които успяват да надхвърлят националните граници и за които би могло 

да се каже, че се радват на огромен зрителски интерес. 

Отраженията на този конфликт (последиците върху качеството на 
продукцията и работата на продуцента) ще бъдат разгледани по-подробно 

в следващите глави на този труд. 

 

ПРОДУЦЕНТСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 

Бих искала да обърна внимание и на спецификата в еволюцията на 
продуцентската професия на родна почва. 

Ентусиазмът и интересът към кинематографа не подминават и нашата 
страна. Само година след историческата прожекция на братя Люмиер 

„новото чудо” идва и в България. През 1903 чуждестранни оператори 

заснемат първите хроники у нас, около 1905 се появяват първите подвижни 

кина, а в 1908 отваря врати първият киносалон – „Модерен театър”. 

Съществуват спорове около рождената дата на първия игрален български 

филм (различните мнения разполагат годината между 1910 и 1915). За 
името на филма и режисьора обаче всички единодушно приемат Васил 

Гендов и неговият „Българан е галант”. 

През второто десетилетие на 20 век киното и по-точно бизнесът с него вече 
стабилно присъства в икономическия живот на България, за което 

красноречиво говори основаването на съюза на кинопритежателите. 

Не закъснява проявата на присъствието му и в културния живот на 
страната. През 1924, по инициатива на списание „Нашето кино”, е 
основано Дружеството на кинолюбителите в България (ДКБ), чиито 

клонове бързо никнат във всички по-големи градове: Ямбол, Стара Загора, 
Шумен, Русе, Габрово, Плевен, Бургас, Варна. През 1926 изтъкнати 
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български интелектуалци създават Съюз на приятелите на филма, чиято 

цел е да спомага за правилното разбиране на филма като изкуство. 

Така през 1934 се стига и до създаването на първата творческа организация 
на кинодейците в България. Тогава за председател е избран Васил Гендов и 

е изработено изложение до министъра на просветата за нуждата от запазване 
на общите морални и материални интереси на българското филмово 

производство. 

Ето какво четем на сайта на СБФД: „Пионерите на българското кино, чрез 
създадения от тях съюз още през първата половина на 20 век, започват в 
България битката за признаването на киното като изкуство и като част от 
националната ни култура. Те неуморно отправят към държавните 
институции предложения за създаването у нас на филмопроизводствена 
база, за финансова подкрепа на филмопроизводството от страна на 
държавата и за създаване на фонд за националното филмопроизводство 

чрез данъчни отчисления от приходите на филморазпространителите.” 

До втората световна война така и не се изгражда някаква по-мащабна 
производствена инфраструктура и вероятно (няма точни данни за това) 
българските режисьори сами са се грижели за реализацията на своите 
произведения (в много случаи освен режисьори, те са и сценаристи и 

оператори и актьори), т. е. – не можем да говорим за обособяване и 

развитие на продуцентската професия в България в този период. Може би 

липсата на продуценти е една от причините за целия период от 1915 до 

1948 година (когато кинопроизводството се национализира) да бъдат 
създадени само 55 филма (по-малко от 2 филма средно на година). 

В периода 1948 – 1989 кинопроизводството в България е изцяло в ръцете 
на държавата. Филмите се финансират и реализират под нейна опека и 

стриктен контрол. Естествено, че при това положение професията 
„продуцент” не съществува. Без работата на продуцента обаче (особено 

тази част от нея, която засяга креативната инициатива, организацията, 
менджмънта и контрола върху работния процес и разпространението) 

филмовата продукция би била невъзможна, затова в социалистическото 

производство тези функции и отговорности се разпределят между много 

институции и лица (художествен съвет, художествен ръководител, 

директор на продукция и т. н.) като основната тежест пада върху триото 

„редактор – режисьор – директор на студията”. 

Политическите, икономическите и социалните промени след 1989 

разбираемо се отразяват и на киноиндустрията. Историята на българското 

кино оттогава насам е изпълнена с надежди, сътресения, скандали и липса на 
пари. Реформата в този сектор е обект на много критики и остри полемики. 

Ето как обобщават някои от ключовите процеси доц. д-р Биляна Томова и 

Диана Андреева: „Националната филмова индустрия бе най-засегната от 
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протичащата през 90-те години реформа в българската култура. Достигна 
се до производството на 2-3 игрални филма годишно при практика от над 

20 през 80-те години. За три години – от 1990 до 1993 г. – са съкратени над 

80% от заетите в сектора. Държавният монопол бе разрушен – след 1991 г. 
започна приватизация на отделни елементи, но без цялостна визия за 
развитието на сектора. След 1994 г. филморазпространението премина в 
частни ръце, докато киномрежата остана държавна и едва през 1997 г. се 
взе решение за приватизация на киносалоните, което бе извършено без 
цялостна визия и програма”(11)

. 

Според данни на СБФД статистиката за броя на киносалоните е следната: 
1989 г. – 3 069 салона; 1991 г. – 441; 1998 г. – 205; 1999 г. – 191. 

През 1991 г. на мястото на ТСО „Българска кинематография” започва да 
функционира Националният филмов център. В днешния му вид той 

действа като изпълнителна агенция към Министерството на културата 
(ПМС97, 13.05.2004 г.). Основните функции на агенцията са описани на 
сайта й така: „подпомагане и координация на филмопроизводството, 

кинопродуцентството, филморазпространителската дейност и кинопоказа; 
финансиране на създаването, разпространението и представянето на 
български филми в страната и в чужбина, стимулиране развитието на 
филмовата култура”. Подпомагането на проекти чрез структурата на НФЦ 

се извършва на конкурсен принцип. Промяната в механизмите на 
филмопроизводството отваря пред българските продуценти възможности 

за достъп до европейските фондове и организации. За съжаление 
държавната субсидия е толкова малка или направо отсъстваща, че през 
последното десетилетие на 20 век има години, в които държавата не 
подпомага нито един български игрален филм. 

Липсата на законова и нормативна уредба, която да регламентира всички 

субекти, права и задължения на филмовия пазар се превръща в основен 

проблем на българското кино. Законът за филмовата индустрия се приема 
едва през 2003, т. е. над 10 години след началото на реформата. 

Независимо, че в закона е посочена формула, по която да се изчислява 
размера на субсидията, отпускана за кино, разпоредбите системно се 
нарушават и средствата за филмопроизводство са непрекъснато орязвани. 

Друг източник за финансиране на филмопроизводството е обществената 
телевизия БНТ. По закон средствата, които тя трябва да отделя по тази 

линия, представляват 10% от годишната субсидия на медията – 

ангажимент, който телевизията често пренебрегва. 

За съжаление България е последната държава в Европейския съюз без 
създадени алтернативни източници (какъвто би могъл да бъде фонд 

„Българско кино”, за който кинотворците настояват още от 90-те години на 
миналия век). Това на практика означава, че всяко съкращаване на 
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бюджета на Министерството на културата или на БНТ нанася директен 

удар върху субсидията за филмопроизводство. 

Обемът на производството след 1989 рязко намалява – от средно 25 филма 
на година до 4-5 филма в последните две десетилетия. 

Причините за ниската производителност на българската индустрия в 
първите години след промените могат да се потърсят и в липсата на 
адекватно подготвени продуценти. Разбираемо е, че тази професия няма 
традиция у нас, липсват хора с познания за това как може и трябва да 
функционира този бизнес в новата икономическа среда. 

Ще е нужно време за да се осъществи преходът от една система, при която 

ангажиментът към качеството и бъдещето на филма е поделен между 
много фигури (което създава идеални възможности за прехвърляне на 
топката и размиване на отговорността) към схващането, че продуцентът е 
този, който, по думите на проф. Халачев е „стопанин на филма”. В 

статията си „Истински създател” той подчертава, че: „Въвеждането на 
продуцентския механизъм ще даде нов облик на българското филмово 

производство. Ще го превърне от безстопанствено, „общонародно дело”, в 
дело на конкретни личности, отговорни пред законите и пред банките със 
собствените си имена, със собствената си кариера и със собствените си 

пари.”
(12)

 

Много от първите български продуценти са били директори на продукция 
в предишната система, което им осигурява организаторски и 

административен опит и познания, но съвсем не и поглед върху 
международния пазар, нито творчески замах (какъвто се очаква от един 

креативен продуцент). Затова нерядко редица български режисьори по 

принуда стават сами продуценти на своите филми. 

В последните години, обаче, все повече български продуценти добиват 
необходимото самочувствие и компетентност за да бъдат сравними със 
западните си колеги. 

 

Библиография: 

1. H. De Winter, What I Really Want to Do is Produce от книгата Top Producers Talk 

Movies and Money. London, Farber & Farber 

2. L. Seger и E. J. Whetmore, From Script to Screen: The collaborative art of 

filmmaking. New York, Henry Holt 

3. Mikael Colville-Andersen, European cinema & American movies; Defining the 

evolution of two worlds 



 13

4. Alejandro Pardo, The film producer as a creative force. Wide Screen, Vol 2, Issue 

2, 2010 

5. Анна Шойлева, Финансова държавна помощ за европейския филм и 

„териториалната клауза” – точки на напрежение 

(http://liternet.bg/publish25/a_shojleva/finansova.htm) 

6. J. L. Lasky, The producer makes a plan от книгата We Make The Movies. 

New York, W.W. Norton & Company 

7. B. Thomas, Thalberg – Life and Legend. New York, Doubleday 

8. R. Behlme, Memo from David O. Selznick от книгата The Functions of the Producer 

and the Making of Feature Films. Los Angeles, Samuel French 

9. D. Thomson, The Missing Auteur. Film Comment (1982, Юли-Август) 

10. Павлина Желева, Европейското кино – перспектива без алтернативи. 

Сп. Кино, бр.3, 2005. 

11. Доц. д-р Биляна Томова, Диана Андреева, Българската филмова индустрия в 
условията на пазарна трансформация. Обсерватория по икономика на 
културата 

12. Проф. Любомир Халачев, Истински създател. В. „21 век”, бр. 20, 1991 

Използвана литература и източници: 

http://www.filmsite.org 

Hollywood's Copyright Wars: From Edison to the Internet; Peter Decherney; Columbia 

University Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

 

 


