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Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria 

National Film Center Executive Agency 

 

Statutes of Golden Rhyton Bulgarian Documentary and 

Animated Film Festival 2019 

 

 

I. Venue and Time  

 

Article 1. Golden Rhyton Bulgarian Documentary and Animated 

Film Festival, hereinafter referred to as the “Festival”, shall be 

held in Plovdiv, 29 November–6 December 2019. 

 

 

II. Character of the Festival 

 

Article 2. The Festival is a competitive film event for 

documentary, animated and popular science films, including 

international coproductions involving Bulgarian filmmakers as 

members of the cast and crew eligible for any of the Jury’s 

Official Awards.  

Article 3. 1. Competition entries shall compete in two categories: 

●– Documentary film; 

●– Animated film. 

Article 3. 2. Eligible for entry into the Festival shall be films 

funded and made after competitive procedures conducted by 

Bulgarian National Film Center as well as other productions made 

after their directors have completed their studies. 

 

 

ІІІ. Festival Organisers 

 

Article 4. 1. Bulgarian National Film Center Executive Agency 

shall be the Organiser of Golden Rhyton Festival; co-organisers: 

Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria, Plovdiv 

Municipality and other professional organisations and institutions.  

Article 4. 2. In its activity, the Organiser shall be governed by the 

Statutes of Golden Rhyton.  
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Article 4. 3. Representatives of professional organisations and 

unions engaged in production, distribution, exhibition and 

broadcasting films as well as non-profit making organisations, 

media and other entities, contributing financially to the Festival, 

are entitled to join any edition of the Festival as co-organisers. 

Article 4. 4. The Organiser draws up the Festival Programme and 

sees to its execution; appoints the Festival Jury and organises the 

Jury’s activity; invites gests and is in charge of the media 

coverage of the event. 

Article 4. 5. Bulgarian National Television is Golden Rhyton 

Festival’s main media partner. 

 

 

ІV. Operative Management  

 

Article 5. 1. Bulgarian National Film Center Executive Agency 

shall establish a Festival Operative Bureau; the Bureau staff 

members and their remuneration shall be set by the CEO of 

Bulgarian National Film Center. 

Article 5. 2. The CEO of Bulgarian National Film Center 

Executive Agency shall act as Festival Director. 

 

 

V. Jury 

 

Article 6. The entries into the Festival Competition shall be 

judged by a jury consisting of five members, including the 

President. 

Article 7. Jury members and President shall be appointed by the 

Organiser. 

Article 8. Each juror, including the President shall have one vote. 

Article 9. The Jury makes a decision on the awards to be given as 

set out in the Statutes by signing a record, to which all jurors shall 

be signatories.  

Article 10. Each juror is entitled to remuneration under an 

agreement concluded by and between him/her and Bulgarian 

National Film Center Executive Agency. 
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VІ. Festival Programmes 

 

Article 11. Eligible for entry into the Festival Зrogrammes shall 

be Bulgarian documentary, animated and popular science films as 

well as international coproductions, involving Bulgarian 

filmmakers, that have never been screened at previous editions of 

the Festival. 

Article 12. 1. Application forms for participation in the Festival 

shall be submitted online by producers at zlatenriton@nfc.bg as 

follows;  

Article 12. 2. Deadline for films, including international 

coproductions involving Bulgarian filmmakers, made after 

competitive procedures conducted by Bulgarian National Film 

Center Executive Agency: 25 October 2019; 

Article 12. 3. Deadline for films not funded by Bulgarian 

National Film Center Executive Agency: 25 October 2019.  

Article l3. Multiple submissions for the Competition from the 

same producer shall be accepted if eligible pursuant to and in 

accordance with the provisions of the Statutes. 

Article 14. All films applying for the Festival shall be subject to 

selection, except for those that have received funding for 

production by Bulgarian National Film Center Executive Agency. 

Article 15. Ineligible for entry into the Festival Competition shall 

be films where a jury member is connected in any form with its 

production.  

Article 16. The Organiser is entitled to opt for including 

information programmes, thematic series, retrospectives, 

conferences, presentations, cultural programmes as well as 

foreign films,  

 

 

VІІ. Film Copies 

 

Article 17. A copy of each entry to the Festival and the technical 

check shall be provided by the producer(s).  

Article 18. Producer(s) shall submit screening copies of their 

film(s) no later than one month in advance of the opening of the 

Festival. 
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VІІІ. Official Competition, Festival Sidebar Events 

 

Article 19. The order, in which the Competition entries shall be 

screened, and all events in the Festival Programmes shall be 

approved by the Festival Director. 

 

 

ІХ. Awards 

 

Article 20. The Festival Awards are granted by the Jury, 

professional organisations and unions, Plovdiv Municipality, etc. 

Article 21. The Jury shall present the following awards: 

1. Golden Rhyton for Best Documentary; 

2. Golden Rhyton for Best Animated Film; 

3. Jury Special Mention; 

4. Best Documentary Director;  

5. Best Cartoon Design Award; 

6. Best Debut Award; 

7. Plovdiv Municipality Award (an artwork); 

8. Up to two Special Mentions in the two main categories.  

Article 22. Critics Guild, Union of Bulgarian Filmmakers 

presents an Award for Film Criticism. 

Article 23. Professional organisations and unions, foundations 

and/or other organisations are entitled to launch their own awards 

and prizes, which shall be provided by such organisations. 

Proposals for awards and prizes shall be submitted in writing no 

later than 20 days in advance of the beginning of the Festival to 

be endorsed by the Festival Director. 

Article 24. The amounts of the Festival’s cash awards shall be set 

on the basis of the funds raised for the Festival’s edition. 

Article 25. The winning films shall receive diplomas signed by 

the Jury President. 

 

 

Х. Funding 
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Article 26. All co-organisers shall provide funding for the 

Festival, announcing the amount of their financial contributions 

up to one month in advance of the beginning of the Festival. 

Article 27. The Festival may raise funds from sponsors, 

companies, foundations, organisations, which shall not set any 

conditions whatsoever concerning the programmes and/or the 

work of the Festival.  

 

 

ХІ. Festival Guests and Participants 

 

Article 28. 1. Participants in the Festival, whose accommodation 

expenses for two nights and a breakfast shall be covered by the 

Festival shall be: up to two people of the creatives and/or pf the 

producers’ team per entry to the Official Competition. 

Participants in the Festival shall be liable, including financially, 

for the accommodation bookings they have made. 

Article 28. 2. Participants in the Festival may at their expense get 

a discount on their hotel rooms outside what is referred to in 

Article 28.1, and shall be liable, including financially, for the 

accommodation bookings they have made. 

Article 29. Only the co-organisers of the Festival are entitled to 

invite at their own expense foreign guests (filmmakers, experts, 

journalists, film critics, etc.). 

Article 30. Only the co-organisers of the Festival are entitled to 

invite at their own expense official guests (public figures, experts, 

journalists, film critics, producers, etc.). 

Article 31. The number and the names of those invited at the 

Center’s expense shall be endorsed by the Festival Director. 

Article 32. The Organisers of the Festival shall invite journalists 

from different media with their expenses covered by the sending 

institutions. Media representatives shall be accredited to the 

Festival by the Festival Director’s Office.  

 

Article 33. All co-organisers are entitled to invite at their own 

expense film and/or TV experts, producers, journalists, etc.; the 

number of the invitees shall be agreed upon with the Festival 

Director. 
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Jana Karaivanova 

CEO, Bulgarian National Film Center 

 

 

 

Министерство на културата 

ИА “Национален филмов център” 

 

С Т А Т У Т 

Н А   Ф Е С Т И В А Л А   Н А   Б Ъ Л Г А Р С К О Т О 

Д О К У М Е Н Т А Л Н О   И   А Н И М А Ц И О Н Н О   

К И Н О 

“З Л А Т Е Н  Р И Т О Н”   2 0 19 

 

І. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Чл.1. Фестивалът на българското документално и 

анимационно кино “Златен Ритон”, наричан по нататък за 

краткост “Фестивал”, се провежда в Пловдив, от 29 ноември 

до 6 декември 2019 г. 

ІІ. ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА 

Чл.2. Фестивалът има състезателен характер за 

документални, научно-популярни и анимационни филми, 

включително и международни копродукции, в които има 

българско творческо участие на позиция, за която се връчва 

някоя от официалните награди на журито. 

Чл.3.1. Състезателните програми на Фестивала са в две 

категории: 

 за документално кино; 

 за анимационно кино. 

3.2. В програмите на фестивала могат да участват филми, 

финансирани и произведени след конкурсна процедура в 

НФЦ, както и други продукции, създадени след завършване 

процеса на обучение  на режисьора. 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА 

Чл.4.1. Организатор на Фестивала “Златен Ритон” е ИА 

“Национален филмов център”, а съорганизатори – 
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Министерството на културата, Община Пловдив и други 

професионални организации и институции.  

4.2. Организаторът се ръководи в дейността си от Статута на 

Фестивала “Златен ритон”.  

4.3. За всяко издание на Фестивала могат да бъдат включвани 

като съорганизатори и представители на професионални 

организации, имащи предмет на дейност производство, 

разпространение, показ и излъчване на филми, както и 

организации с нестопанска цел, медии и други юридически 

лица, участващи във финансирането на Фестивала. 

4.4. Организаторът съставя програмата на Фестивала и следи 

за нейната практическа реализация, определя журито на 

Фестивала и организира неговата дейност, кани гости и се 

грижи за медийното отразяване на събитието. 

4.5. Главен медиен партньор на Фестивал “Златен ритон” е 

Българската национална телевизия. 

ІV. ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО 

Чл.5.1. За провеждане на Фестивала към ИА “Национален 

филмов център” се създава оперативно бюро, чийто състав и 

възнаграждение се определят от Изпълнителния директор на 

ИА “Национален филмов център”. 

Чл.5.2. Изпълнителният директор на ИА “Национален 

филмов център” изпълнява длъжността “Директор” на 

Фестивала. 

V. ЖУРИ 

Чл.6. Състезателната програма на Фестивала се оценява от 

петчленно жури, състоящо се от Председател и четирима 

членове. 

Чл.7. Членовете на журито и неговия Председател се 

определят от Организатора. 

Чл.8. Всеки член от състава на журито, включително и 

Председателят има право на един глас. 

Чл.9. Журито приема решенията си за определяне на 

наградите, регламентирани в този статут, с протокол, който 

се подписва от всички негови членове.  

Чл.10. Всеки член на журито има право на възнаграждение, 

въз основа на договор, сключен с ИА “Национален филмов 

център”. 

VІ. ПРОГРАМИ НА ФЕСТИВАЛА 
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Чл.11. В програмите на Фестивала могат да участват 

български документални, научно-популярни, анимационни 

филми, както и копродукции с българско участие. Те не 

трябва да са показвани на предишно издание на Фестивала. 

Чл.12.1. Заявките за участие във Фестивала се подават от 

техните продуценти на адрес zlatenriton@nfc.bg както следва;  

12.2. за филми, включително международни копродукции, в 

които има българско творческо участие, произведени след 

конкурсна процедура в НФЦ – до 25 октомври  2019 година; 

12.3. за филми, произведени без подкрепата на НФЦ – до 25 

октомври 2019 година.  

Чл.13. Всеки продуцент може да участва в състезателните 

програми на Фестивала с неограничен брой филми, 

отговарящи на условията на този статут. 

Чл.14. Всички филми, предложени за участие във 

фестивалната програма подлежат на селекция, с изключение 

на онези, които вече са получили финансиране от 

Изпълнителна агенция «Национален филмов център» за 

производство. 

Чл.15. В състезателните програми на Фестивала не могат да 

участват филми, в които имат творческо участие, под каквато 

и да е форма, членове на журито. 

Чл.16. По решение на Организатора във Фестивала могат да 

се включат и информационни програми, тематични поредици 

и ретроспективи, конференции, презентации, културни 

програми, както и чуждестранни филми. 

 

VІІ. КОПИЯ НА ФИЛМИТЕ 

Чл.17. Копие на всеки филм, участващ в програмата на 

Фестивала и проверката за качеството му се осигуряват от 

неговия продуцент. 

Чл.18. Копията на филмите за фестивалните прожекции се 

осигуряват от техните продуценти не по-късно от един месец 

преди началото на Фестивала. 

VІІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ НА 

ФЕСТИВАЛА 

Чл.19. Редът на показване на филмите в състезателните 

програми и всички изяви, свързани с цялостната програма на 

Фестивала, се одобряват от Директора. 
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ІХ. НАГРАДИ 

Чл.20. На Фестивала се присъждат официални награди на 

журито, на творчески съюзи и организации, на Община 

Пловдив и други. 

Чл.21. Журито на Фестивала присъжда следните официални 

награди: 

1. Награда “Златен ритон” за най-добър 

документален филм; 

2. Награда “Златен ритон” за най-добър 

анимационен филм; 

3. Специална награда на журито; 

4. Награда за режисьор на документален филм;  

5. Награда за художник-постановчик на 

анимационен филм; 

6. Награда за дебют; 

7. Награда на Община Пловдив – произведение на 

изкуството; 

8. до 2 почетни грамоти в двете главни категории  

Чл.22. Секция “Критика” към СБФД присъжда награда на 

критиката. 

Чл.23. Творчески съюзи, фондации и други организации 

могат да учредяват собствени награди, осигурявани от тях, 

като трябва да ги заявят писмено най-малко 20 дни преди 

началото на Фестивала. Тези награди се утвърждават от 

Директора на Фестивала. 

Чл.24. Размерът на паричните награди на Фестивала се 

определя в зависимост от набраните средства за 

провеждането му. 

Чл.25. Наградените филми получават грамота с подпис на 

Председателя на журито. 

Х. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл.26. Фестивалът се финансира от всички съорганизатори, 

които заявяват размера на финансовото си участие в срок до 

един месец преди началото на Фестивала. 

Чл.27. Фестивалът набира средства от спонсори – фирми, 

фондации, организации, които не могат да поставят условия 

във връзка с програмата и работата на Фестивала.  

ХІ. ГОСТИ И УЧАСТНИЦИ НА ФЕСТИВАЛА 
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Чл.28.1. За сметка на Фестивала участници могат да бъдат до 

двама души от творческия и/или продуцентския екип, на 

всеки включен в състезателната програма филм, с право на 

квартирни /в рамките на две нощи и закуска/. Участниците 

носят отговорност, вкл. финансова, за направените заявки и 

тяхното изпълнение. 

28.2. За своя сметка гости и участници на Фестивала могат да 

ползват преференциалните цени на хотела извън посоченото 

в чл.28.1., като носят отговорност,  вкл.  финансова, за 

направените заявки и тяхното изпълнение. 

Чл.29. Гости от други страни (филмови творци, експерти, 

журналисти, кинокритици и др.) имат право да канят за своя 

сметка само съорганизаторите на Фестивала. 

Чл.30. Официални гости (общественици, специалисти, 

журналисти, кинокритици, продуценти, и др.) имат право да 

канят за своя сметка само съорганизаторите на Фестивала. 

Чл.31. Броят и имената на поканените за сметка на 

Фестивала се утвърждават от Директора на Фестивала. 

Чл.32. Организаторите на Фестивала канят журналисти от 

различни медии, като тяхното участие е за сметка на 

институциите или редакциите, които ги командироват. 

Техните акредитации се издават от Дирекцията на Фестивала. 

Чл.33. Всички съорганизатори могат да канят за своя сметка 

филмови или телевизионни експерти, продуценти, 

журналисти и др., като техният брой задължително се 

съгласува с Директора на Фестивала. 

 

 

 

Жана Караиванова 

Изпълнителен директор 

ИА “Национален филмов център” 

 


