
  

СТАТУТ  
X ЮБИЛЕЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО 

„ЗЛАТНОТО ОКО”  
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  В ПАМЕТ НА ГОЛЕМИЯ 

БЪЛГАРСКИ ОПЕРАТОР ДИМО КОЛАРОВ 
 

ПОПОВО 2020 
 

/08.10.2020 г. – 10.10.2020 г./ 
 

 

Фестивалът се провежда от 1998 г. на всеки две години в гр. 

Попово – родния град на Димо Коларов. 
 

Целта на фестивала „Златното око” е: 
 

o Популяризиране на български и международни филми; 
 

o Стимулиране изкуството на изображението в работата на 
филмовите оператори; 

 
o Използване възможностите на съвременната техника при 

създаване на произведения от различните видове и жанрове на 
седмото изкуство; 

 

 

I. МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

 

Чл. 1. Фестивалът „Златното око”, наричан по-нататък накратко 
„Фестивалът”, ще се проведе  от 08.10.2020 г. до 10.10.2020 г. в гр. Попово. 
 
 

II. ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА 
 
 

Чл. 2. Фестивалът има състезателен характер; 
 

Чл. 3. Състезателната програма на Фестивала включва следните 

категории: 
 

• Игрални – пълнометражни и късометражни филми; 

• Документални филми; 

• Студентски филми; 

• Съпътстваща програма. 

 

Чл. 4. Заявилите участие във Фестивала могат да участват в 
състезателната програма на Фестивала след предварителна селекция на 
филмите. 
 

Чл. 5. Студентските филми се допускат до Фестивала без селекция. 
 



Чл. 6. Филмите, които не са допуснати до състезателната програма, но 

селекционната комисия прецени, че ще има интерес от страна на публиката 
към тях, ще се представят във втора кинозала (със съгласието на участника) и 
публиката ще определи награда за представените филми (чрез попълване на 
анкета). 

 
Чл. 7. Участието на филмите във Фестивала става с изричното 

разрешение на продуцента и режисьора. 
 

 

III. ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА 
 

 

Чл. 8. Организатор и домакин на Фестивала е Община Попово. 
Съорганизатори са: Министерство на културата – ИА „Национален филмов 
център”, Съюз на българските филмови дейци, UVT. 
 

Чл. 9. Община Попово организира и реализира Фестивала съгласно 
статута. 
 

 

IV. ЖУРИ 

 

Чл. 10. Състезателната програма се оценява от компетентно жури, 
включващо утвърдени филмови професионалисти и изявени творци. Съставът 
на журито е петчленен и се състои от: 
 

▪ Председател – оператор; 

▪ Член – режисьор; 

▪ Член – оператор;  

▪ Член – кинокритик; 

▪ Член – международен представител (режисьор или 

оператор); 
 

 

Чл. 11. Всички членове от състава на журито, включително и 
председателя, имат право на един глас. Решението се счита за прието, ако за 
него са гласували 2/3 от членовете на журито. 
 

Чл. 12. Решението на журито за определяне на наградите 
(регламентирано в този статут) се вписва в протокол, който се подписва от 
всички негови членове. 
 

Чл. 13. Всеки член на журито има право на възнаграждение въз основа 

на договор, сключен с Община Попово.  

 

 



V. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА НА ФЕСТИВАЛА 
 

 

Чл. 14. Във фестивалната програма може да участва всеки оператор със 
своя творба или произведение на колектив, чиито  оператор е той. 
 

Чл. 15. Всеки участник във Фестивала заплаща такса участие, както 

следва: 

 За игрални пълнометражни и късометражни филми – 40 лева с 

ДДС. 
 

 За документални филми – 30 лева с ДДС. 
 

 За студентски филми – без такса за участие. 
 

 

Чл. 16. Всеки оператор има право да участва с по един филм във всяка 
една от категориите, посочени в статута. 
 

Чл. 17. Всяка една творба, представена за участие във Фестивала от 
оператора, трябва да има съгласието на продуцента и режисьора. 
 

Чл. 18. Всички предложени филми за участие подлежат на селекция. 
 

Чл. 19. Филмите, участващи във Фестивала, да са имали показ от  
15.07.2018 г. до 31.07.2020 г. 
 

Чл. 20. Към формуляра за участие операторът представя документ от 

продуцента, режисьора и сценариста (авторите на филма съгласно ЗАПСП), 

удостоверяващ съгласието на всички автори и продуцента: 

 1. Едно копие от филма да бъде предоставено безвъзмездно на 

Фестивала за архив, при условие, че то няма да бъде използвано за търговски 

прожекции на обществени мероприятия, и 

 2. Фестивалът да използва снимки и откъси от филмите /по-малко от три 

минути от филм/ за рекламните цели на Фестивала в пресата, телевизиите и 

интернет, и  

3. филмът да бъде показван безвъзмездно с нетърговска цел на различни 
събития в страната и чужбина, чрез които се популяризира Фестивалът 
„Златното око”. 
 

Чл. 21. В състезателната програма не могат да участват филми, свързани 
под каквато и да е форма с членовете на журито. 
 

 

VI. ФОРМУЛЯР И СРОК ЗА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ 

 

- Заглавие на филма; 
 

- Категорията, в която ще участва; 
 

- Година на производство; 



 
- Дата и място на първи публичен показ у нас; 

 
- Времетраене; 

 
- Оригинален носител на заснемане; 

 
- Продукция/продуцент; 

 
- Творчески екип на филма; 

 
- Кратка биография и филмография на оператора, адрес, телефон, факс, 

мобилен телефон, е-mail /до 1 000 знака/; 
 

- Фотография на автора /минимална резолюция 1 600х1 200 пиксела в JPEG 
формат/; 
 

- Три статични кадъра от филма /резолюция 1 920х1 080 пиксела в JPEG 
формат/; 
 

- Анотация на филма /до 500 знака/; 

 

- документ съгласно чл. 20, подписан от продуцента и всеки от авторите; 
 
всеки участник предава и минимум по 2 плаката на филма до 31.07.2020 г.  

 

Предоставят се и: 
 

- 3 броя копия на един от следните носители – дистрибутивно копие на 

оптичен диск или карта-памет, с HD качество на картината и максимална 

скорост на кодиране 15 Mbps, които могат да се възпроизвеждат на компютър 

с VLC media player. 

 

- Заедно с копието се предоставят в SRT формат субтитри на английски 
език, а за чуждестранни филми – на български и английски език; 

 

- За показ във фестивалния конкурс в гр. Попово – некриптиран DCP 
формат или HD мастер с максимална скорост на кодиране до 100 Mbps, или 
прожекционен файл със същите параметри. 
 

Чл. 22. Заявки за участие се приемат до 31.07.2020 г., в 
администрацията на СБФД на адрес: София – 1504, бул. „Княз Дондуков” 67, 4 
етаж, както и онлайн на официалната страница на фестивала: www.goldeneye-
bg.eu 
 

За контакти в СБФД:  

проф. д-р Цветан Недков (председател на гилдия „Оператори” 

към СБФД) – тел. 0884 741 155,  

 Рени Златанова (секретар- координатор) - тел. 02 94610 69; 

 02 946 10 69, e-mail: sbfd@sbfd-bg.com. 
 

 

http://www.goldeneye-bg.eu/
http://www.goldeneye-bg.eu/
mailto:sbfd@sbfd-bg.com.


За контакти в Община Попово: Росица Георгиева - тел. 0878 675 814,  

e-mail: goldeneyebg.eu@gmail.com 

 

Чл. 23. Таксите за участие се заплащат на Банкова сметка на Община 
Попово в български лева. Чуждестранният участник заплаща таксата в лева, 
спрямо курса за деня на използваната от него валута. 
 

BG45STSA93008413872400 
 

BIC код STSABGSF 
 

Код за вид плащане – 444000 
 

 

Чл. 24. Селекцията на филмите /без студентските програми/ ще се 
извърши от организаторите и съорганизаторите в периода – 01.08.2020 г. до 
10.08.2020 г. 
 

Решенията на комисията се обявяват до 15.08.2020 г. на сайта на СБФД, 
на сайта на Фестивала и по имейл до операторите. 
 

Организационният комитет на Фестивала избира селекционна комисия, 
съставена от 3-ма членове. 
 

Имената на членовете на селекционната комисия ще бъдат обявени на 
сайта на Фестивала.  

Творбите във всяка категория ще бъдат оценявани според техните 
художествени, естетически и технически качества. 
 

Решенията на селекционната комисия са окончателни и не подлежат на 
обсъждане. 
 

 

VII. НАГРАДЕН ФОНД 
 

 

Чл. 25. Всички награди се определят от журито на Фестивала. 
 

▪ ГОЛЯМА НАГРАДА „ЗЛАТНОТО ОКО” на Община 
Попово за операторско майсторство на името на Димо 
Коларов – диплом, статуетка и парична награда. 

 
▪ ДИПЛОМ ЗА ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО НА ОПЕРАТОР 

/определя се с участието на организаторите/ – диплом и 
парична награда. 

 
▪ ПЪРВА НАГРАДА на Община Попово за операторско 

майсторство – диплом и парична награда. 
 

▪ СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на Община Попово за 
операторско майсторство – диплом и парична награда. 

 

mailto:goldeneyebg.eu@gmail.com


▪ СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на Община Попово за най-добър 
операторски дебют – диплом и парична награда. 

▪ НАГРАДА НА СБФД – диплом и плакет /статуетка/ 
 

Всички останали филми, представени във Фестивала, получават грамота 
за участие. 
 

Организаторите предоставят възможност за допълнителни награди от 
институции, юридически лица, фирми и организации, които се определят от 
журито на Фестивала. 
 

Размерът на паричните награди на Фестивала се определят от 
организаторите в зависимост от набраните средства за провеждането му. 
 

 

VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 26. Пълната програма на фестивалните дни: редът на прожекциите на 

състезателните филми, на филмите от съпътстващата филмова програма и 
допълнителните събития – пресконференции, презентации, изложби, 
творчески срещи и др. събития ще бъдат обявени най-малко 20 дни преди 
началото на Фестивала. 

 

Чл. 27. Фестивалът покрива разходите за настаняване на оператора на всеки 
филм от състезателната програма на базата на предварителна акредитация. 
В случай на неподадена в срок заявка за акредитация, Фестивалът не носи 
отговорност, ако местата за настаняване са се изчерпали и той няма 
възможност да осигури такива. 

 

Разходите  по  пребиваването  на  участниците  са  за  сметка  на  Фестивала. 

Всички други разходи са за сметка на участниците. 

 

Участниците, които ще присъстват на Фестивала, в срок до 28 септември 
2020 г. – да потвърдят своето участие. 

 

Всеки, желаещ да бъде гост на Фестивала, може да направи заявка за 
акредитация за негова сметка на адрес goldeneyebg.eu@gmail.com или на 
тел.: 0608 402 61; 0878 675 814. 

 

Чл. 28. Гостите на Фестивала, както и участниците в съпътстващата културна 
програма, ще бъдат канени за сметка на Фестивала от неговата Дирекция и 
от Съюза на българските филмови дейци. 

 

Чл. 29. Фестивалът в медиите. Операторите на селектираните филми 

декларират безусловното си съгласие Фестивалът да използва снимки и 
откъси от филмите /по-малко от три минути от филм/ за рекламните цели на 
Фестивала в пресата, телевизиите и интернет. Авторите на филмите и 
Продуцентите приемат те да бъдат показвани безвъзмездно с нетърговска 

mailto:goldeneyebg.eu@gmail.com


цел на различни събития в страната и чужбина, чрез които се популяризира 
Фестивалът „Златното око”, което се удостоверява с писмено документ,  
който се прилага към формуляра за участие. 

  
 
 

Предвид  усложнената епидемична обстановка в България и по света, 

организаторът  на Фестивала запазва правото да промени датите за 

неговото провеждане, за което участниците ще бъдат своевременно 

уведомени!
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