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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
 
 

СКТ Сектори на културата и творчеството 

ЕАО Европейска аудио-визуална обсерватория 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

МСП Малки и средни предприятия  

VOD Видео по заявка 
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ОБОБЩЕНИЕ 
Настоящата информационна бележка предоставя на комисията по култура и 
образование на Европейския парламент критична оценка на направление „МЕДИА“ на 
програмата „Творческа Европа“ и разпоредбите на хоризонталното направление, 
свързани с аудио-визуалния сектор.  
 
Европейският аудио-визуален сектор, обхващащ кинематографичния, телевизионния и 
мултимедийния сектори и сектора на видеоигрите, произвежда около 107,4 милиарда 
евро добавена стойност годишно, в него работят 1,2 милиона души (бюро на „МЕДИА” 
в Словения) и според прогнозите пазарът на видео развлечения1 ще нараства с 3,4 % 
годишно в Западна Европа и 6,9 % в Източна Европа (PwC, 2009 г., стр.317) до 2013 г. 
Секторът се състои главно от МСП и микродружества, с присъствието на няколко 
големи, вертикално интегрирани дружества, с предимно американски собственици 
(KEA, 2005 г., стр. 227). Силният аудио-визуален сектор може да има положителен 
принос към европейския проект чрез укрепване на идентичността, възможност за 
изразяване на културното многообразие, както и засилване на икономическото 
развитие, социалната интеграция и иновациите.  
 
Предложението за програмата „Творческа Европа“ на Европейската комисия (ЕК) е 
предназначено да помогне на аудио-визуалния сектор (и СКТ като цяло) да преодолее 
четири основни предизвикателства:  
 
 Разпокъсаност на пазара: производството и разпространението на аудио-визуални 

произведения в Европа е тясно свързано с културни и езикови граници. Това 
допринася за голямо културно многообразие, но ограничава транснационалното 
разпространение на произведения; 

 Трудности, пред които са изправени секторите на културата и творчеството (СКТ) 
по отношение на достъпа до финансиране: аудио-визуалните дружества изпитват 
затруднения по отношение на достъпа до кредити, тъй като не са в състояние да 
предложат сигурност (непредвидимо търсене, нематериален характер на активите, 
трудност при оценката на креативността, оригиналността, таланта ...) и 
финансовите институции често не разполагат с опит в оценяването на аудио-
визуалните проекти; 

 Влияние на глобализацията и на навлизането на цифровите технологии: 
цифровите технологии и глобализацията оказват натиск върху традиционните 
механизми на разпространение и стопански модели, като изискват значителни 
инвестиции, за да бъдат в крак с развитието на технологиите и да останат 
конкурентоспособни; 

 Недостиг на сравними данни: достъпът до частни инвестиции и създаването на 
политики въз основа на данни са затруднени в аудио-визуалния сектор поради 
липса на изчерпателни данни относно европейския аудио-визуален пазар: 
участниците в него и неговата публика, както и разпространението на европейски 
аудио-визуални произведения.  

 
 

                                                 
1  Включително кино разпространение, наеми и продажба на дребно на видео офлайн и онлайн. 
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Целите на „Творческа Европа“ са опазване и насърчаване на културното и езиковото 
многообразие на Европа, както и повишаване на конкурентоспособността на секторите 
на културата и творчеството, за да се стимулира интелигентният, устойчив и 
приобщаващ растеж. Тя се състои от три направления: направление „Култура“, 
направление „МЕДИА“ (заместващо настоящите програми „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“) 
и хоризонтално направление, обхващащо общите аспекти на първите две.  
 
ЕК предлага 37 % увеличение на бюджета в сравнение с бюджета на предходните 
програми („Култура“, „МЕДИА“, „МЕДИА Мундус“), като бюджетът достига общ размер 
от 1,8 милиарда евро за 7 години, което означава 990 милиона евро за направление 
„МЕДИА“ (увеличение от 28,6 %).  
 
Направление „МЕДИА“ 
 
Направление „МЕДИА“ установява следните приоритети за повишаване на капацитета 
на сектора и за насърчаване на транснационалното разпространение на европейски 
аудио-визуални произведения:  
 

 обучение и работа в мрежа на аудио-визуални специалисти, с особен акцент 
върху адаптацията към навлизането на цифровите технологии; 

 изграждане на капацитет на аудио-визуалните оператори да произвеждат 
повече аудио-визуални произведения, разпространявани на европейските и 
транснационалните пазари; 

 улесняване на европейските и международните съвместни продукции; 

 развитие на обмена между предприятията чрез достъп до пазари и до търговски 
инструменти за аудио-визуалните предприятия и подкрепа за излагането на 
техните проекти на европейските и международните пазари; 

 кино разпространение, включително транснационален маркетинг, изграждане 
на „отличителни марки“, разпространение и показване на аудио-визуални 
проекти; 

 транснационален маркетинг и разпространение посредством онлайн платформи; 

 трайно привличане на публика и стимулиране на интереса към аудио-
визуалните произведения, включително чрез популяризиране, организиране на 
събития, филмова осведоменост и фестивали; 

 гъвкавост на новите начини за разпространение с цел насърчаване на 
създаването на нови стопански модели. 

 
Хоризонтално направление  
 
Хоризонталното направление въвежда финансов механизъм за секторите на културата 
и творчеството и мерки за транснационално сътрудничество в областта на тази 
политика.  
 
Финансовият механизъм е дългов инструмент с планиран бюджет от 200 милиона евро, 
насочен към малките и средните предприятия в СКТ. Той е разработен с цел частично 
покриване на риска от неплатежоспособност за финансовите институции и се очаква 
да привлече 1 милиард евро инвестиции в СКТ (ЕК 2012, стр. 13). Той също така 
включва дейности за изграждане на капацитет за предоставяне на финансовите 
посредници на допълнителни експертни познания, които да им дадат възможност 
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за оценка на рисковете, свързани с операторите в СКТ. Той също така ще осигури 
програми за изграждане на капацитет за операторите в СКТ, като им помага да развият 
умения, подходящи за набиране на средства, и бизнес умения.  
 
Мерките за подкрепа за транснационално сътрудничество в областта на тази политика 
са насочени към следните дейности: 
 

 транснационален обмен на опит относно нови стопански модели и създаване на 
мрежи; 

 събиране и анализ на данни за пазара и подкрепа на Европейската аудио-
визуална обсерватория за насърчаване на събирането и анализа на данни в 
секторите на културата и творчеството; 

 изпробване на нови и междусекторни стопански подходи, свързани с 
финансирането, разпространението и икономическата реализация на творбите и 
произведенията;  

 провеждане на конференции, семинари и политически диалог, включително в 
областта на културната осведоменост и медийната грамотност; 

 подкрепа за новосъздадената мрежа от информационни бюра по програма 
„Творческа Европа“ (обединяване на съществуващите бюра на „МЕДИА” с 
центровете за контакти по програмата „Култура“). 
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Сравнение с предходни програми 
Основните разлики спрямо предходните програми „МЕДИА 2007“ и „МЕДИА Мундус“ 
могат да бъдат обобщени както следва:  
 
Таблица: „Творческа Европа“ и основни разлики спрямо предходните 
програми 

Основни разлики спрямо 
предходните програми 

„Творческа Европа“ (направление „МЕДИА“ и 
хоризонтално направление) 

Съвместна рамкова програма 

- обединява предходните програми „Култура” и „МЕДИА“ в 
обща рамка 
- подход, който е ориентиран в по-малка степен към един 
сектор, програма за „секторите на културата и 
творчеството“ 
- създаване на информационни бюра по програма 
„Творческа Европа“  
- общи цели в съответствие с предходните програми 
„МЕДИА“ 
- аудио-визуалният сектор изрично включва видеоигрите 

Увеличение на бюджета за 
„МЕДИА“ 

990 милиона евро (увеличение от 28,6 %) 

Хоризонтално направление:  

Нов финансов механизъм  
Гаранционен фонд в размер на 200 милиона евро 
Програма за изграждане на капацитет 

Нови мерки за подкрепа  

- подкрепа за ЕАО (вноска)  
- ЕАО ще събира данни за СКТ 
- специална подкрепа за провеждане на конференции, 
семинари и политически диалог 

Направление „МЕДИА“: 

Приоритети, наследени от 
предходни програми 

- придобиване и усъвършенстване на умения 
- подкрепа за развитие на сектора  
- разпространение и акцент върху платформите за VOD  
- популяризиране (провеждане на мероприятия и пазари) 
- международно разпространение и популяризиране 

Нови приоритети 

- трайно привличане на публика  
- насърчаване на нови стопански модели чрез: 

- гъвкави начини за разпространение  
- подкрепа за иновативни дейности 

Предходни приоритети, които не 
са включени в настоящото 
предложение 
 

- разпространение на аудио-визуално наследство 
 

Източник: KEA European Affairs 
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Мнения от сектора за новата програма за аудио-визуалния 
сектор 
 
Повечето от заинтересованите лица от сектора като цяло са положително настроени 
към новото направление „МЕДИА“, но изтъкват някои точки, които биха могли да бъдат 
добавени или променени, като например включването на по-голяма подкрепа за 
експериментиране със стопански модели и разпространение на нови платформи, 
подкрепа за цифровизацията на екраните и за аудиовизуалното наследство, както и 
включването на други формати, като обединяващите няколко медии или 
късометражните филми. Загрижеността, изразена по отношение на новия финансов 
механизъм е свързана с несигурността относно това кои финансови посредници, могат 
да участват (само банки или и специализирани посредници в аудио-визуалния сектор) 
и приложимите такси и лихвени проценти. Има и такива, които призовават за по-
целенасочено увеличаване на публиката по отношение на децата и хората в 
напреднала възраст. 
 
Амбициозна програма, която отговаря на потребностите на 
сектора 
 
Направление „МЕДИА“ на програмата „Творческа Европа“ може да се разглежда като 
адекватен отговор на потребностите на сектора, тъй като то идентифицира повечето от 
съответните предизвикателства пред сектора, предвижда увеличение от 28,6 % на 
бюджета за финансирането на медиите и продължава мерките за подкрепа от 
предходните програми, за които е признато, че функционират добре.  
 
Освен това, чрез въвеждането на нов финансов механизъм и дейности за изграждане 
на капацитет, направление „МЕДИА“ ясно отговаря на потребността на сектора от 
подобряване на достъпа до финансиране. МСП от по-малките държави членки обаче, с 
особено труден достъп до финансиране, се нуждаят от някаква форма на защита, за да 
се гарантира, че те имат равен достъп до гаранционния фонд. Важно е също така 
схемата да бъде рекламирана широко в целия ЕС.  
 
Положителен аспект на направление „МЕДИА“ е съсредоточаването в още по-голяма 
степен върху цифровите технологии. Въпреки това то не подкрепя изрично новите 
формати за разпространение и проекти за улесняване на инициативите по 
лицензирането за онлайн права. В тази връзка то все още изглежда съсредоточено в 
голяма степен върху филма и традиционното разпространение на филми и не е 
достатъчно ясно по отношение на цялостния си обхват. 
 
Освен това, въпреки че програмата отдава приоритет на увеличаването на публиката, 
тя нито признава необходимостта от привличане на публика със специфична 
насоченост, като например децата или хората в напреднала възраст, нито споменава 
за необходимостта от повишаване на медийната грамотност. Тя също така не 
предвижда предоставяне на подкрепа за аудио-визуалното наследство. 
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Политически препоръки  
 
Няколко препоръки могат да бъдат отправени към Европейския парламент с оглед 
усъвършенстване на текста на регламента, за да се гарантира, че аудио-визуалният 
сектор получава възможно най-ефективната подкрепа.  
 
Цел на политиката: гарантиране на по-добра координация между схемите за 
подкрепа за секторите на културата и творчеството  
 
Като се има предвид, че съществуват много други европейски програми, от които 
секторът би могъл да се възползва в значителна степен, следва да се уточни как може 
да се постигне допълняемост. Това може да се постигне чрез:  
 

 консултации с управляващите органи и бенефициентите на „Творческа Европа“ 
относно свързани инициативи, с цел насърчаване на аудио-визуалните 
дружествата да се възползват от други европейски програми; 

 създаване на целеви комуникационни кампании, насочени към аудио-визуалния 
сектор, относно подходящи програми; 

 
Цел на политиката: гарантиране на пълноценно използване от страна на 
„Творческа Европа“ на новите технологии за създаване, разпръскване и 
осигуряване на достъп до европейски аудио-визуални произведения 
 
Подкрепата в програмата за аудио-визуалния сектор следва по-конкретно да се 
съсредоточава върху:  
 

 използването на цифровите технологии за развитието на нови формати на 
съдържанието;  

 използването на цифровите технологии за разпространението и разпръскването 
на всички видове аудио-визуално съдържание на нови цифрови платформи 
(смартфони, таблети, игрови конзоли, компютри, ...);  

 предоставянето на подкрепа за иновативни механизми за улесняване на 
придобиването на права и управлението на права за онлайн разпространение, 
като колективни подходи или лица, обединяващи права, и бази данни на 
правата.  

 
Цел на политиката: гарантиране на по-добър достъп до финансиране за МСП в 
аудио-визуалния сектор на територията на ЕС 
 
За да се даде възможност на аудио-визуалния сектор да извлече максимална полза от 
предлагания нов финансов механизъм, могат да се отправят няколко предложения:  
 

 да се даде достъп до механизма на институциите за финансиране на аудио-
визуалните медии;  

 да се гарантира достъп във всички държави от Европейския съюз, и по-
специално на МСП в по-малките държави, чрез механизми за намиране на 
партньори и работа в мрежа между инвеститори и дружества от по-малките 
държави;  

 да се гарантира, че от всяка държава се възползват няколко финансови 
посредници, включително специалисти от сектора. 
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Цел на политиката: повишаване на търсенето чрез трайно привличане на 
публика и по-добро изграждане на „отличителни марки“ 
 
По-целенасочени приоритети и действия, които да отговарят на потребностите на 
сектора с оглед повишаване на търсенето следва да бъдат разработени чрез: 
 

 инициативи за увеличаване на публиката, с акцент върху децата и младежите; 
 гарантиране на подкрепа за медийната грамотност, различна от „провеждане на 

конференции, семинари и политически диалог“;  
 акцент в частност върху публиката в напреднала възраст, също така и във 

връзка с медийната грамотност;  
 гарантиране на подкрепа за поставянето на субтитри на европейските филми;  
 гарантиране на поставянето на марка на европейските аудио-визуални 

продукти, напр. чрез запазване на логото „МЕДИА“.  
 

Цел на политиката: опазване и популяризиране на европейското аудио-
визуално наследство  
 
Програмата „Творческа Европа“ следва да осигурява подкрепа за: 
 

 аудио-визуалните архиви за цифровизацията на аудио-визуалното наследство;  
 разпръскването и разпространението на европейското аудио-визуално 

наследство посредством всички видове цифрови платформи.  
 

 


