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1) Въведение 

ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ е израз на ангажимента на Европейския парламент по 

отношение на културата и тя насърчава културното многообразие в тясно взаимодействие с 

други европейски политики. Благодарение на нарасналите си законодателни правомощия, 

предоставени му от Договора от Лисабон, Европейският парламент може също така да 

предприема инициативи със силно символично значение. 

Пример за такава инициатива е създаването на филмова награда на Европейския парламент, 

която беше връчена за първи път през 2007 г. – годината, през която се навършиха 50 години 

от подписването на Римския договор. 

ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ ежегодно насочва вниманието към филми, които достигат 

до сърцевината на европейските публични дебати. Киното, в качеството си на културна масова 

медия, може да бъде идеално средство за разискване и обсъждане на Европа и нейното бъдеще. 

Отвъд историите, които разказват, подбраните или състезаващите се за ФИЛМОВАТА 

НАГРАДА „ЛУКС“ филми изследват и повдигат въпроси относно европейските общи 

ценности и разглеждат трансгранични проблеми, като например икономическата и социална 

криза, имиграцията, справедливостта, солидарността, гражданските свободи и основните 

права. Всеки филм предлага възможност да се вникне в живота на европейците, в техните 

убеждения и съмнения и в търсенето им на идентичност. Филмите спомагат да се покажат 

различни мнения по някои от основните социални и политически въпроси на деня и съответно 

допринасят за провеждането на по-широки дебати за европейската идентичност и нейните 

различни въплъщения. 

Чрез подкрепата си за европейското кино Европейският парламент и ФИЛМОВАТА 

НАГРАДА „ЛУКС“ се стремят да намерят нови форми на общуване с гражданите на ЕС, като 

европейското кино се превръща в едно от най-въздействащите отражения на дебатите в една 

многолика и плуралистична Европа. 

В контекста на настоящата икономическа, политическа и социална криза, когато изкуството, 

културата и киното също са застрашени, ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ има за цел да 

подкрепи европейското творчество и неговото многообразие. Подкрепата и подпомагането на 

европейското кино е средство за преодоляване на все по-многобройните граници – както 

физически, така и психологически – които разделят Европа.  

Киното е една от най-богатите и въздействащи форми на изразяване на културата и то носи 

потенциала да се противопостави на стените от страх и несигурност, които ограждат живота 

ни. Киното е огледало, в което можем да видим колко много общо имаме помежду си или 

колко любопитни и интересни са нашите различия. 

 



 

 

2) Основни принципи 

Европейският парламент и отражението на културното многообразие 

Културата и киното като част от нея са области, в рамките на които Парламентът действително 

може и трябва да продължи да комуникира с гражданите на Европейския съюз с цел да бъде 

още по-добре опознат и разбран от тях. ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“, която е осезаем 

израз на оригинална инициатива, поета самостоятелно от Европейския парламент, е един от 

начините за осъществяването на тази цел. 

Европейският парламент – с ангажимент към културата 

Макар правомощията на Европейския съюз да се свеждат единствено до осигуряване на 

подкрепа и координация в тази област, Парламентът по традиция отдава централно значение 

на културата в рамките на правото на Общността. 

Публичното изслушване на тема „Киното и европейските идентичности“, проведено на 27 

октомври 2010 г. по инициатива на комисията по култура и образование, както и най-

неотдавнашното публично изслушване, проведено на 10 октомври 2016 г. в присъствието на 

Кен Лоуч, Селин Сиама и Андреа Сегре и посветено на темата „Каква ще бъде ролята на 

европейското кино в Европа в бъдеще“, са доказателства за това. 

Други примери са едновременните прожекции по повод на Международния ден в памет на 

жертвите на Холокоста с участието на Мартин Шулц, бивш председател на ЕП, и Геза Рьориг 

(„Оскар“ за най-добър чуждестранен филм за 2016 г., подбор за наградата „Лукс“) или 

едновременните прожекции и дискусии, организирани в 28 държави членки като част от 

ФИЛМОВИТЕ ДНИ „ЛУКС“ , както и участието на членове на ЕП в кръгли маси и дискусии 

за културата, програмата в областта на цифровите технологии и др. в рамките на големи 

филмови фестивали.  

По-нататъшно развитие на филмовата награда „ЛУКС“  

През 2015 г., с оглед на увеличаването на публиката и подобряване на съотношението между 

разходите и броя на зрителите, Парламентът и Европейската комисия проведоха неофициални 

разисквания, вследствие на които те подкрепиха идеята да обединят своите ресурси с цел 

повишаване на осведомеността за филмовата награда „ЛУКС“. 

Партньорството между двете страни има за цел да популяризира филмовата награда „ЛУКС“ 

сред европейската филмова индустрия и европейската общественост. 

Основите на сътрудничеството бяха положени през 2016 г. и то продължи да се развива през 

2017 г. и 2018 г., когато се добавиха две едновременни прожекции към обичайните прожекции 

на ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ във всички европейски страни. Предвижда се това 

сътрудничество да продължи и да се задълбочи през 2019 г. 

В рамките на европейските избори през 2019 г. и в контекста на новоизбрания си състав 

Европейският парламент следва да се възползва от съществуващото полезно взаимодействие с 

Комисията. Би било желателно сътрудничеството да се разшири и в него да се включат нови 

области. По-долу са представени някои предложения относно сътрудничеството между 

Европейския парламент и Европейската комисия, които следва да се проучат през 2019 г.: 



 

 

- продължаване на едновременните прожекции, които доказаха своята стойност като 

новаторски инструмент, който е в състояние да достигне до младите хора и който е в 

съответствие с европейския дух;  

- сътрудничество по отношение на включването на филмите в рамките на филмовата награда 

„ЛУКС“ в онлайн платформи; 

- сътрудничество по предоставяне на субтитрите, създадени от ЕП за филмите в рамките на 

филмовата награда „ЛУКС“, в база данни за субтитри за европейски филми; 

- сътрудничество в областта на културната дипломация чрез включване на филмите от 

конкурса за филмовата награда „ЛУКС“ в европейски пакет от филми, който да представлява 

ЕС по света; 

- сътрудничество на институционално равнище с оглед на изборите за Европейски парламент 

през 2019 г. 

Целта на всяко сътрудничество следва да бъде да се повиши видимостта и отразяването в 

медиите на Европейския парламент. Достигането до нова публика, особено до младите хора и 

разпространителите на информация, като същевременно церемонията за филмовата награда 

„ЛУКС“ продължи да се провежда в Европейския парламент, следва да бъде в основата на 

бъдещото развитие. 

Филмовата награда „ЛУКС“ в европейската обществена сфера 

Благодарение на ФИЛМОВИТЕ ДНИ „ЛУКС“ всяка година филмите, които се състезават за 

филмовата награда „ЛУКС“, се прожектират над 240 пъти в над 50 европейски града в 

киносалоните или в рамките на фестивали, като по този начин се разширява мрежата от 

заинтересовани страни и разпространители на информация. Над 40 000 зрители присъстват на 

прожекциите, които често са последвани от разисквания, а над 27 000 следят филмовата 

награда „ЛУКС“ във Фейсбук. 

Младите европейци 

Акцентът върху младите европейци е една от стратегическите насоки на наградата „ЛУКС“. 

През 2010 г. филмовата награда „ЛУКС“ създаде проекта „28 пъти кино“ и впоследствие го 

популяризира с помощта на партньори като „Венециански дни“ (Кинофестивала във Венеция) 

и „Europa cinemas“. Тази инициатива се основава на 10-дневен интензивен курс на обучение на 

28 млади европейски любители на киното, който се провежда във Венеция. По време на курса 

те се срещат с членове на ЕП, режисьори, членове на журито и представляват най-младото 

жури на Кинофестивала във Венеция. След завръщането в собствената си страна те се 

превръщат в „посланици на филмовата награда „ЛУКС“, като популяризират филмите и 

дейностите за наградата „ЛУКС“ в своята мрежа и среда. Мрежата от над 200 поддръжници, 

ентусиазирани „посланици“ на филмовата награда „ЛУКС“ и разпространители на мнение се 

разраства всяка година. 

Филмовата награда „ЛУКС“ също така навлиза в учебните заведения. Предоставят се учебни 

брошури за филмите, които се състезават за филмовата награда, с цел те да послужат като 

материали за разисквания и изследвания не само относно филмите, но и относно Европа. 

Киното е в основата на европейския културен модел 



 

 

Кристализирайки различни тълкувания на културното многообразие, киното доказва своята 

културна и икономическа стойност за всяко общество, което желае да упражни влиянието си в 

рамките на националните граници и отвъд тях. Филмите са една от формите на културата, 

които най-лесно могат да създадат усещане за принадлежност към общо пространство, а в този 

случай – да формират европейски дух. Културата е човешка и политическа конструкция, в 

която киното заема централно място. 

ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ е част от комуникационната стратегия на 

Европейския парламент  

ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ е инструмент, който допринася за политиката на 

Европейския парламент в областта на комуникацията. 

Жури, състоящо се от представители на филмовата индустрия, има задачата да извърши 

официалния подбор и да проведе конкурса с цел да придаде художествена и кинематографична 

легитимност на ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“. 

3) Цели 

 Да се хвърли светлина върху обществените дебати относно Европейския съюз и 

неговите политики  

 Да се подкрепи дистрибуцията на европейски (ко)продукции в рамките на Съюза 

Европейският културен ландшафт е фрагментиран. Малко творци и произведения са в 

състояние да преминат границите и да намерят публика далеч от родината си и киното не е 

изключение в това отношение. На практика езикът, на който даден филм е заснет, става пречка 

за неговото разпространение в един многоезичен пазар. 

ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ непрекъснато изгражда каталог от висококачествени 

европейски филми, които се предлагат във всички езикови версии на ЕС, включително 

образователни материали. 

4) Процедурата за подбор 

Как се подбират филмите – жури за подбор 

Журито за подбор, което се състои от 21 представители на европейската филмова индустрия, 

подбира филмите за официалната селекция и за официалния конкурс за наградата „ЛУКС“. 

Журито включва продуценти, дистрибутори, оператори на киносалони, директори на 

фестивали и филмови критици, както и представител от „Еуримаж“. Представител на 

Европейската комисия – от програма „Творческа Европа“ – участва като наблюдател. 

Комисията по култура и образование на Европейския парламент определя членовете на 

журито. Представител на филма, спечелил наградата през предходната година, е член на 

журито ex officio. 

Филмите за официалната селекция/конкурс за наградата „ЛУКС“ се предлагат от членовете на 

журито. Членовете не могат да предлагат по повече от три филма. Филми могат да бъдат 

предлагани също така от членове на Европейския парламент или по спонтанна инициатива на 

кинодейци. 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

Членовете на журито, които са участвали в продуцирането или търговската експлоатация на 

филм от конкурса, могат също да предлагат филми, но не могат да гласуват за тези филми, към 

които имат пряк търговски интерес. 

Решенията на журито се вземат чрез гласуване с абсолютно мнозинство или, ако това е 

невъзможно – с относително мнозинство. Членовете се задължават да пазят тайна до 

официалното обявяване на селекцията (през юли) и на конкурса (в края на юли). 

Заседанията на журито за подбор се провеждат в Европейския парламент в Брюксел през 

април/май, където членовете обсъждат и подбират 10-те филма за официалната селекция. Те 

ще бъдат обявени в началото на юли по време на Международния филмов фестивал в Карлови 

Вари. Сред 10-те избрани филма трите, които отговарят на условията за участие в конкурса, ще 

бъдат субтитрирани на 24-те официални езика на Европейския съюз. 

5) Процедура на гласуване и връчване на ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ в 

Страсбург 

Лауреатът на ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ се избира от членовете на Европейския 

парламент и резултатът се обявява през ноември по време на пленарната сесия. 

Процедурата на гласуване позволява на всеки член на ЕП да гласува само за един филм и тя 

продължава един месец. 

Членовете на ЕП могат да гледат филмите по четири начина: 

в специално създадената за целта кинозала „ЛУКС“ в Европейския парламент в продължение 

на две седмици (2 прожекции на ден); 

в съответната си държава членка в рамките на събитията, свързани с наградата „ЛУКС“ и 

организирани от информационните бюра на ЕП (ФИЛМОВИ ДНИ „ЛУКС“); 

чрез платформа за „видео по заявка“ (на разположение на всички членове на ЕП вследствие на 

заявка за получаване на парола); 

на DVD дискове с воден знак (много ограничен брой и главно за членовете на комисията по 

култура и образование и заместник-председателите на ЕП). 

Процедурата на гласуване приключва в деня преди церемонията по връчване на наградата. 

Съответно резултатите от гласуването не са известни преди церемонията. 

Церемонията по връчване на ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ се предшества от семинар за 

журналисти, на който членове на ЕП, експерти и филмови режисьори обсъждат въпроси, 

свързани с киното и Европа. Церемонията по връчване на наградата се провежда в пленарната 

зала в Страсбург, обикновено след края на разискванията и преди гласуването. 

Режисьорите на трите състезаващи се филма са поканени на церемонията по връчване на 

наградата и в пленарната зала. 

Председателят на Европейския парламент обявява победителя.  

Представител на спечелилия наградата филм бива поканен да се обърне към присъстващите в 

пленарната зала с кратка реч. 



 

 

През 2012 г., при стартирането на ФИЛМОВИ ДНИ „ЛУКС“, се създаде също и Специална 

награда на публиката. Тя се обявява по време на Международния филмов фестивал в Карлови 

Вари през юли едновременно с оповестяването на официалната селекция за следващото 

издание на наградата. 

6) Критерии за допустимост на филмите 

За да могат да се състезават за наградата „ЛУКС“, филмите трябва да отговарят на следните 

критерии: 

1. Те са художествени филми или документални филми с творческо съдържание (могат да 

бъдат и анимационни). 

2. Продължителността им е най-малко 60 минути. 

3. Те са резултат от продукции или копродукции, отговарящи на условията по програмата 

„ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ („МЕДИА“), и са продуцирани или копродуцирани в държава от 

Европейския съюз или в Исландия, Лихтенщайн или Норвегия. 

4. Те спомагат за популяризирането на универсалното измерение на европейските ценности, 

разкриват многообразието на европейските традиции, хвърлят светлина върху процеса на 

европейска интеграция и предлагат възможност да се вникне в изграждането на Европа. 

5. Филмите, които имат право да се кандидатират за изданието на ФИЛМОВАТА НАГРАДА 

„ЛУКС“ за 2019 г., са тези, чиято премиера на фестивал или първо представяне пред публиката 

са се провели между 30 май 2018 г. и 15 април 2019 г. 

6. Не следва да се предлагат филми, получили първи награди на водещите фестивали (Венеция, 

Сан Себастиан, Берлин, Кан, Карлови Вари и Локарно). 

7) Какво предлага наградата „ЛУКС“? 

В рамките на ФИЛМОВИТЕ ДНИ „ЛУКС“ трите филма от конкурса се субтитрират на 

официалните езици на ЕС и във формат DCP за всички държави – членки на ЕС. Също така се 

изготвят комплекти от учебни материали на съответните езици, които се разпространяват по 

време на прожекциите в цяла Европа. 

ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ също предвижда адаптиране на оригиналната езикова 

версия (оригиналните езикови версии) за лицата с увредено зрение или увреден слух, както в 

оригиналната, така и в други версии, и по-активното им популяризиране в държавите членки. 

ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ се превръща във влиятелен форум, който подкрепя 

европейските филмови продукции. Благодарение на нея филми, които иначе може би не биха 

имали такава възможност, са успели да намерят своето място на пазара и да достигнат до 

широката публика. 

8) График на конкурса за ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ за 2019 г.  

Януари  

31.1.: Прекратяване на гласуването за Специалната награда на публиката за филмите от 

изданието през 2018 г. 



 

 

Февруари 

4.2.: Заседание на комисията по култура и образование: одобряване на новото жури за подбор 

7.2. – 17.2.: Берлински филмов фестивал, съобщение за филмовите дейци относно филмовата 

награда „ЛУКС“. (проява за установяване на контакти в партньорство с „Europa Distribution“, 

срещи с „Europa Cinemas“, EFA, ARTE ...). 

Стартиране на процеса на подбор на ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ за 2019 г. 

Март 

ФИЛМОВА НАГРАДА „ЛУКС“ & ARTE – онлайн филм на месеца (онлайн прожекция онлайн 

по ARTE на избрани филми в рамките на наградата „ЛУКС“) 

7.3 – 17.3.: Софийски филмов фестивал (България, София и Пловдив – като Европейска 

столица на културата – ретроспектива на филми от наградата „ЛУКС“ и дебати) 

Април 

ФИЛМОВА НАГРАДА „ЛУКС“ & ARTE – онлайн филм на месеца (онлайн прожекция онлайн 

по ARTE на избрани филми в рамките на наградата „ЛУКС“) 

11.4. – 13.4.: TEXEL Democracy Alive, фестивал, на който ще се съберат повече от 5000 

младежи и вземащи решения личности, представители на организираното гражданско 

общество, бизнеса, синдикатите, влиятелни личности, активисти и граждани, и който е насочен 

към насърчаване на гражданската ангажираност и увеличаване на интереса към европейската 

демокрация в контекста на изборите за Европейски парламент. Прожекция на филми в рамките 

на наградата „ЛУКС“ и дебати. 

15.4.: Краен срок за спонтанното предлагане на творби за ФИЛМОВАТА НАГРАДА „ЛУКС“ 

Край на април/начало на май: Заседание на журито в Брюксел, на което се обсъждат и 

подбират 10 филма за официалната селекция, както и трите творби, подбрани за официалния 

конкурс. 

Май 

ФИЛМОВА НАГРАДА „ЛУКС“ & ARTE – онлайн филм на месеца (онлайн прожекция онлайн 

по ARTE на избрани филми в рамките на наградата „ЛУКС“) 

9.5.: Дейности в цяла Европа по повод на Деня на Европа 

14.5 – 25.5.: Филмов фестивал в Кан (17.5. – 20.5. — призив за гласуване) 

Юни  

28.6. – 6.7.: Филмов фестивал в Карлови Вари (публично обявяване на 10-те филма от 

официалната селекция за наградата „ЛУКС“ и Награда на публиката за 2018 г.); 

Юли 

Обявяване на 3-те филма от официалния конкурс по време на пресконференцията за 

„Венециански дни“ в Рим и на журито на „28 пъти кино“. 



 

 

Август – септември 

„Венециански дни“ – десето издание на „28 пъти кино“, прожекции на трите филма от 

конкурса за наградата „ЛУКС“. 

Октомври 

Откриване на Филмовите дни „ЛУКС“ за 2019 г. (информационни бюра на ЕП и офиси на 

„Творческа Европа“) в държавите членки. 

Вътрешен конкурс в ЕП  

Ден на художественото кино (в партньорство с CICAE). Съвместно съобщение, включващо 

прожекции. 

Ноември 

Едновременни прожекции в цяла Европа. 

11.11. – 22.11.: Прожекции в киносалони в рамките на наградата „ЛУКС“ 

27.11.: Церемония по връчване на Наградата „ЛУКС“ и семинар за журналисти в Страсбург 

Декември 

7.12. Награди на Европейската филмова академия 


