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Като кмет на Пловдив, имам удоволстви-
ето и честта да приветствам с „Добре до-
шли!“ участниците, гостите и журито на 
20-ото издание на Фестивала на българ-
ското документално и анимационно кино 
„Златен ритон“. Нашият древен и красив 
град е домакин на няколко филмови фес-
тивала, но „Златният ритон“ е уникален, 
защото единствен представя достижения-
та в областта на неигралното кино.

Община Пловдив е подкрепяла и ще про-
дължава да дава своята безрезервна под-
крепа за подобни значими събития, които 
са неизменна част от културния календар 
на града и едновременно с това силен ар-
гумент в кандидатурата на Пловдив за Ев-
ропейска столица на културата през 2019 
година. Специалистите ще се произнесат 
по творческата страна и качествата на таз-
годишната филмова продукция, но бих же-
лал да изразя своите адмирации за фести-
вала „Златен ритон“, защото през всички 
тези години той успя да ангажира широка 
публика, която да оцени по достойнство 
успешните български филми и да насърчи 
авторите им за бъдещи творчески идеи.

Пожелавам приятно гледане на публиката 
и ползотворна работа на журито.

На добър час на фестивала!

Иван Тотев
Кмет на Пловдив

In my capacity of Plovdiv’s mayor, I am privi-
leged and happy to welcome the participants, 
guests and the jury members of the 20th edi-
tion of the Golden Rhyton Bulgarian Documen-
tary and Animation Film Festival. Our ancient 
and fascinating city hosts other film festivals as 
well, but the Golden Rhyton is very special as it 
is the sole one to present the achievements in 
the field of non-fiction film.

The Municipality of Plovdiv has supported and 
will further lend its unreserved support to such 
significant events, indelible part of the Cultural 
Calendar of the city and a convincing argument 
for Plovdiv’s bid for European Capital of Culture 
2019.

It is up to experts to have their say on the cre-
ative aspects and the quality of this year’s film 
production; still, I’d like to express my admira-
tions for the Golden Rhyton Festival, because it 
succeeded in attracting wider audiences in all 
these years, who judged the successful Bulgar-
ian films on their merits and encouraged their 
authors to develop new creative ideas.

May the audiences enjoy the films and the jury 
work constructively!

Good luck to the Festival!

Ivan Totev
Mayor of Plovdiv
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Скъпи колеги и гости,

Пред откриването сме на 20-ия юбилеен 
фестивал на българското документално 
и анимационно кино „Златен ритон”. До 
тази достойна възраст националният фес-
тивал на неигралното кино достигна, пре-
одолявайки предизвикателствата на вре-
мето, и в годините се утвърди като място, 
на което се срещат автори и зрители, во-
дят се спорове и задълбочени дискусии и 
се раждат нови идеи.

За мен този фестивал е първи като дирек-
тор на Националния филмов център, но не 
само заради това се вълнувам. Знам колко 
вълнуващо може да бъде представянето 
на филма – „рожбата” на режисьора – пред 
публиката, за която е създаден. Знам от 
опит и колко окриляващо е да получиш 
одобрение и висока оценка за положени-
те усилия.

Пожелавам на всички ни на тазгодишния 
фестивал не само да видим талантливи 
произведения, но и да открием нови име-
на в българската документалистика и ани-
мация, за които фестивалът да се превър-
не в стартова точка  за успешна творческа 
кариера.

На добър час.

Марин Марчевски 
Изпълнителен директор

Dear Colleagues and Guests,

The 20th edition of Golden Rhyton Bulgarian 
Documentary and Animation Film Festival is 
about to open. The national festival of non-fic-
tion film has reached this respectable age tack-
ling the challenges of time and has established 
itself over the decades as an event bringing 
together authors and audiences for arguments 
and profound discussions and giving birth to 
new ideas.  

This is my first edition of the festival in my ca-
pacity of head of the National Film Center, but 
not the only reason to feel excited. I know how 
exciting it may be for directors to present the 
fruits of their labours to the audiences they 
have been intended for. I know also from expe-
rience how elated it feels when your efforts are 
highly appreciated and acclaimed.

May we all enjoy both ingenious works at this 
year’s festival and budding young filmmakers in 
Bulgarian documentary and animation film, to 
whom the event may be a launch pad for a suc-
cessful filmmaking career!

Good luck!

Marin Martschewski 
Executive Director
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До 
организаторите и гостите на 

20-ия юбилеен фестивал 
на българското документално 

и анимационно кино „Златен ритон”

Уважаеми приятели 
на седмото изкуство, 
скъпи гости,

За мен е чест да приветствам откриването 
на юбилейното 20-то издание на фестива-
ла „Златният ритон”. През годините той 
се утвърди сред най-значимите и очак-
вани събития в националния ни културен 
календар. Благодарение на него родните 
документалистика и анимация получават 
възможност за достойна изява, а качест-
вата им се оценяват от най-строгото и 
безпристрастно жури – Негово величество 
зрителя.

Пожелавам на всички успешна работа, 
нека фестивалът за пореден път бъде 
триумф на непрестанно съизмерващия се 
творческия дух, удоволствие за зрителя и 
повод за гордост за българското кино.

д-р Петър Стоянович, 
Министър на културата

To 
The organizers and guests of the 
20th Anniversary Golden Rhyton 

Bulgarian Documentary and Animation 
Film Festival

Dear film lovers, 
Esteemed guests, 

It is a privilege to extend my warm greetings 
on the occasion of the 20th anniversary edition 
of Golden Rhyton Film Festival. Over the years, 
it has gained a reputation as a significant and 
an eagerly anticipated event on the national 
cultural calendar. It allows for promoting 
Bulgarian animated and documentary films and 
for the most demanding and unbiased jury, 
Their Majesties the Viewers to make their 
choice.

May everybody do good work, may the festival 
chalk up yet another accomplishment of the 
ever-aspiring creative minds, being a delight 
for the audiences and a source of pride for 
Bulgarian film!

Peter Stoyanovich 
Minister of Culture
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КОНКУРСНА
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5 МИНУТИ СОФИЯ / 5 MINUTES SOFIA
Константин Велики, Гербът на София, Жълтите павета, Името на града

2013, 4x5 мин, документален 
Constantine The Great, The Coat of Arms of Sofia, The Yellow Cobblestones, The Name of The City 

2013, 4x5 min, documentary 

Сценарий: Георги Милков, Светла Стайкова, 
Станислав Пенев, Таня Илчева 
Режисьори: Мишо Ланджев, Камен Воденичаров 
Оператори: Радослав Георгиев – Багера, 
Николай Илиев, Юлиан Рачев 
Продукция: Камен Во Студио, София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 
191Б, моб. 0888 556 253, 0885 015 001, kamenvo@yahoo.com 
С подкрепата на програма „Култура“ на Столична община

„5 минути София“ е документална поредица за събития, лично-
сти, легенди и артефакти от историята и културата на древния 
град. Филмовите малки серии срещат съвремието с изкуството 
на древните траки, с инфраструктурните проекти на римляните, 
с уменията в живописта и художествените занаяти на древните 
българи, с разрушенията и градежите на мюсюлманите, с борби-
те и съжителството на религиите, със стремежите и усилията на 
новите българи да построят своята столица, взимайки най-до-
брото от художествения и духовния свят на Европа. 

МИШО ЛАНДЖЕВ e режисьор на предаванията: „Ку-Ку“, „Пипе“, 
„Пирон“, „Шаш“, „На улицата“, „Коледна приказка“, „В неделя с... “, 
„Неделя х 3“, както и на множество реклами и музикални клипове. 
Режисьор и аниматор на „Житие Битие“, „Ех, братя!“, анимационна 
шапка „Лека нощ деца“, анимационен сериал „Веселите знаци“ и 
др. Режисира и документалните филми „Биенале Венеция 2011“, 
„Докоснати от древността“,„5 минути София“, „35 минути София“.

КАМЕН ВОДЕНИЧАРОВ развива продуцентска дейност от 1995 
г.: „Каналето“, „Телевизия ММ“, „Балкански музикални награди“, 
множество видеоклипове, концерти, музикални албуми и др. Ре-
жисира „52 Мостра ди Венеция“, „Колелото на живота“.

Script: Georgi Milkov, Svetla Staikova, Stanislav Penev, Tanya Ilcheva 
Directors: Misho Landjev, Kamen Vodenicharov 
Cinematography: Radoslav Georgiev – Bagera, 
Nikolai Iliev, Julian Rachev 
Production: Kamen Vo Studio, 191B G. S. Rakovski str., 1000 Sofia, 
phone: +359 888 556 253, +359 885 015 001 
kamenvo@yahoo.com 
With the support of Culture programme of Sofia Municipality

5 minutes Sofia is a documentary series of events, personalities, 
legends and artefacts of the history and culture of the ancient city. 
The short films weave the today’s life with the art of ancient Thra-
cians, with infrastructure projects of the Romans, with the painting 
skills and craftsmanship of the ancient Bulgarians, with the destruc-
tion and the construction by Muslims, the religious strives and the 
coexistence of religions, the aspirations and efforts of the modern 
Bulgarians to build their own capital, drawing on the best achieve-
ments of the artistic and spiritual world of Europe.

MISHO LANDJEV is the director of TV shows Ku-Ku, Pi-Pe, Nail, 
Shash, On the Street, Christmas Fairy Tail, On Sunday With..., Sun-
day x 3; of a number of commercials and music videos; director and 
animator of Life Genesis, Oh, Brother!, the cartoon title sequences 
for the children’s Good Night Kids TV show, the animated series The 
Happy Signs, etc. He directed the documentaries Venice Biennale 
2011, Touched By Antiquity, Five Minutes Sofia, 35 Minutes Sofia, etc.

Since 1995 KAMEN VODENITCHAROV is producing the Canaletto, 
MMTV, Balkan Music Awards TV shows, many videos, concerts, 
music albums and more. Director of the documentaries 52 Mostra di 
Venezia, Circle of Life, etc.
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АВТОПОРТРЕТ С МАСКА
SELF-PORTRAIT WITH A MASK

2011, 25 мин, документален
2011, 25 min, documentary

Сценарий: Юрий Дачев

Режисьор: Атанас Киряков

Оператор: Димитър Митов

Продукция: БНТ, Търговска дирекция, ул. „Сан Стефано“ 29, 
тел. 02 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

Портрет на голямата българска художничка Вера Недкова, оста-
вила трайна диря в българското изобразително изкуство.

АТАНАС КИРЯКОВ е завършил Висшата школа за филмово 
изкуство в Париж през 1963 г. Работил е като режисьор в БНТ 
(1966–1970) и в Студия „Време“ (1970–1982). Автор е на над 
100 филма, сред които „За служебно ползване“ (1989), „Дело 
№ 30“ (1989), „Оцелелите – лагерни разкази“ (1990), „Обрече-
ните“ (1993), „Очи“ (1993), „Цяр“ (2000), „Борис Сарафов – човек 
со звезда на челото“ (2003), „Летящите хора на Жоел“ (2007), 
„Голямата любов на френския „терорист“ Абел Рамбер“ (2008), 
„Иван Кирков или да се спасиш в спомена“ (2009), „Омагьосан от 
морето“ (2010), „Горяни“ (2011).

Script: Yuri Datchev

Director: Atanas Kiryakov

Cinematography: Dimiter Mitov

Production: BNT, Trade Department, 29 San Stefano str.,  
phone: 02 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

A portrayal of great Bulgarian painter Vera Nedkova, who left an 
indelible mark on the development of Bulgarian fine arts.

ATANAS KIRYAKOV graduated from the Higher School of Film 
Arts in Paris in 1963. He has worked at the BNT (1966/70) and at 
Vreme Film Studio (1970/82). He has made more that 100 films, 
For Official Use (1989), Case No. 30 (1989), Survivals: Stories of 
the Concentration Camps (1990), The Condemned (1993), Eyes 
(1993), Remedy (2000), Boris Sarafov: The Man With a Star on His 
Brow (2003), Joel’s Flying People (2007), Hell In Paradise (2007), 
The Great Love of the French „Terrorist“ Abel Rambert (2008), Ivan 
Kirkov or Save Yourself in Memory (2009), Enchanted By the Sea 
(2010), Goryani (2011), to name but a few.
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АЗ СЪМ ДОМАШЕН УЧЕНИК
I AM A HOMESCHOOLER

2013, 50 мин, документален
2013, 50 min, documentary

Сценарий: Ралица Димитрова 
Режисьор: Ралица Димитрова 
Оператор: Пламен Герасимов 
Продукция: „Б плюс филм“ – Пламен Герасимов, София 1172, 
„Дианабад“ бл. 42 А, вх. Б, ап. 46, моб. 0888 723 416 
В копродукция с БНТ, „Сигнал комплект“ ЕООД, „Пик аудио“ ЕООД

Филмът ни запознава с няколко семейства, които предприемат 
особен опит за съпротива срещу често тесногръдото българско 
общество. Те не искат децата им да му се подчиняват и затова 
не ги пускат в училище, а ги обучават у дома. Домашното обу-
чение е често срещано по света, но не и у нас и чрез филма 
обществото ни има шанс да го опознае по-добре и да се опита 
да го разбере.

РАЛИЦА ДИМИТРОВА е родена на 7.06.1962 г. в София, завър-
шила е ВГИК в Москва, работила като режисьор в „Студия за 
документални и научно-популярни филми“ и в БНТ, сега е на 
свободна практика. Автор и режисьор на много документални, 
научно-популярни филми, детски и музикални телевизионни пре-
давания. През 2013 г. е избрана за най-добър режисьор на доку-
ментален филм от Българската Филмова Академия.

Script: Ralitza Dimitrova 
Director: Ralitza Dimitrova 
Cinematography: Plamen Gerasimov 
Production: B Plus Film – Plamen Gerasimov, Dianabad bl. 42 А, B, 
ap. 46, 1172 Sofia, phone: +359 888 723 416 
In coproduction with BNT, Signal Complect, Pic Audio

The film introduces us to several families that have resorted to a 
distinct form of exile as they confront what they see as Bulgaria’s 
close-minded society. They will not allow this society to trample on 
their children, so they refuse to enrol their children in school, opting 
to educate them at home. The practice of home schooling, relatively 
well known around the world, is a subject obscure in Bulgaria and the 
film is an attempt to make it more acceptable to the society.

RALITZA DIMITROVA was born on 7 June 1962 in Sofia. Studied at 
the All-Russian State University of Cinematography (VGIK), Moscow. 
Worked in Documentary Film Studio and BNT. Now a free-lancer. Au-
thor and director of many documentaries, spots, music and children’s 
films. In 2013 received Best Documentary Film Director Award by the 
Bulgarian Film Academy.
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БИБЛИЯТА НА МОЕТО ДЕТСТВО
THE BIBLE OF MY CHILDHOOD

2012, 55 мин, документален
2012, 55 min, documentary

Сценарий: Димитър Шарков 
Режисьор: Димитър Шарков 
Оператор: Пламен Герасимов 
Продукция: БНТ, Търговска дирекция, ул. „Сан Стефано“ 29, 
тел. 02 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

Филм за живота на Бисер Киров, една от емблематичните ес-
традни звезди на България от близкото минало. Той прави по-
тресаваща изповед  за началото на своя житейски път, където 
по думите му „започва всичко“. Баща му е бил католически про-
поведник и е обикалял малките градчета на България. Такова 
„пътуване във времето“ осъществява Бисер след десетки годи-
ни. Отново се среща с вярващите от енорията на своя баща. Си-
листра, Добрич, Сливен, Пловдив... Това пътуване към себе си 
завършва в родната му къща в родопско село.

ДИМИТЪР ШАРКОВ работи като режисьор в БНТ. Носител е на 
многобройни международни награди от телевизионни фестива-
ли. Режисьор е на много телевизионни постановки и филми, сред 
които „Зелен таралеж“ и „Гнездото“ по Йордан Радичков, „Горски 
дух“ и „Шарен свят“ по Николай Хайтов, „Тайната вечеря на Дя-
кона Левски“ и „Двубой“ по Стефан Цанев, „Биволът“ по Иван 
Радоев, „Нон грата“ по Христо Бойчев, „Балкански синдром“ и 
„Коледни апаши“ по Станислав Стратиев... Автор е на пореди-
цата „Под дъгата“, която се излъчва по БНТ, както и на предава-
нията „В неделя със...“, „Иде нашенската музика“, „Афиш“. Автор 
и режисьор на редица филми за бележити хора на изкуството.

Script: Dimiter Sharkov 
Director: Dimiter Sharkov 
Cinematography: Plamen Gerasimov 
Production: BNT, Trade Department, 29 San Stefano str., Sofia, 
phone: 02 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

The documentary tells the story of Biser Kirov, an emblematic Bul-
garian pop star in the recent past. He makes a stunning confession 
of his tender years, when, in his words, „it all began“. His father was 
a Catholic priest, teaching in towns across the country. Decades 
later, the singer embarks on such a journey through time to meet 
the worshipers from his father’s parishes: Silistra, Dobrich, Sliven, 
Plovdiv... The journey ends in the family’s old house in the Rhodope 
Mountains.

DIMITER SHARKOV is a film director at BNT; winner of a number 
of awards at international TV film festivals. He has staged many TV 
plays and made TV films such as A Green Hedgehog and The Nest 
(after short stories by Jordan Radichkov), Wood Goblin and It Takes 
All Sorts To Make a World (after short stories by Nikolay Haitov), 
The Last Supper of Deacon Levski and Duel (libretto by Stephan 
Tsanev), Buffalo by Ivan Radoev, Non Grata by Hristo Boichev, 
Balkan Syndrome and Christmas Burglars by Stanislav Stratiev, the 
Under the Rainbow TV series broadcast by BNT and the TV shows 
Sundays with...; Folk Performers Are Coming In; Poster as well as a 
number of film portrayals of outstanding artists.
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БРИКЕТИ ОТ СЪДБИ
BRIQUETTES FROM FATES

2013, 30 мин, документален
2013, 30 min, documentary

Сценарий: Цветан Симеонов 
Режисьор: Цветан Симеонов 
Оператори: Антон Марчев, Виолин Палейков 
Продукция: БНТ – Пловдив, ул. „Найден Геров“ 8, 
моб. 0889 236 783, tveco@mail.bg

Повече от 6 десетилетия в района на мини Марица-Изток се гра-
ди относителната енергийна стабилност на страната. Милиони 
тонове въглища потъват в термалните централи. Страната све-
ти, топли се и просперира икономически. Източномаришкият ба-
сейн е лицето на българския въгледобив. Данните звучат гордо 
и престижно. Зад тях или по-точно под тях стоят обикновени чо-
вешки съдби. Там са погребани къщи, хиляди декари плодород-
на земя, реки.  В името на енергетиката тези мини са погълнали 
няколко села. И предстои да погълнат нови.

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ е роден през 1965 г. Завършил е „Българ-
ска филология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендар-
ски“. Работи като журналист от 1991 г. Бил е главен редактор 
на вестници и списания. В момента е изпълнителен продуцент 
„Новини и спорт“ в БНТ – Пловдив. Автор е на повече от 40  доку-
ментални филма, част от които са в рамките на документалната 
поредица „Еко“. Носител е на награди от регионални и междуна-
родни фестивали, както и на специалната награда на Европей-
ската комисия в конкурса „Робер Шуман“.

Script: Tsvetan Simeonov 
Director: Tsvetan Simeonov 
Cinematography: Anton Marchev, Violin Paleikov 
Production: BNT – Plovdiv, 8 Naiden Gerov str., 
phone: +359 889 236 783, tveco@mail.bg

The sustainability of Bulgaria’s energy sector has been developing in 
the of Maritsa East mining region for 6 decades now. Millions of tons 
of coals went into the coal-fired power stations. The country shines, 
basks and prospers economically. The Maritsa East mining region is 
a showcase of Bulgarian mining. The reports exude pride and pres-
tige. The lives of ordinary people are behind or rather underlie this 
information. Houses, thousands of acres of fertile soil and rivers and 
even whole villages have been buried underneath. And still others 
are supposed to share the same fate.

TSVETAN SIMEONOV was born in 1965 in Plovdiv. Graduated in 
Bulgarian Studies at the University of Plovdiv. He has been working 
as a journalist since 1991. He was editor-in-chief of a number of 
newspapers and magazines. Presently, he is an executive producer 
at the news department at BNT – Plovdiv. Tsvetan Simeonov is the 
author of more than 40 documentaries with Eco documentary series 
among them. Recipient of 14 awards at international festivals, as 
well as of the European Commission’s Robert Schuman prize.
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БЪЛГАРСКИТЕ ЦАРСКИ ДВОРЦИ
BULGARIAN ROYAL PALACES

2012/13, 2х24 мин, документален
2012/13, 2х24 min, documentary

Сценарий: Николай Чадаров 
Режисьори: Николай Чадаров, Юли Кривошиев 
Оператор: Юли Кривошиев 
Продукция: ТВ7 ЕАД, София, бул. „Цар Борис III“ 159, 
моб. 0888 55 33 98 – Николай Чадаров

„Българските царски дворци“ е емоционален разказ за една кра-
сива и непозната част от нашата история. Филмът увлекателно 
ни разкрива тайните, пазени зад стените на царските покои в Со-
фия, Врана, Евксиноград и Кричим. Във филма ще се насладите 
на целия разкош на сградите, както и на любопитни факти от 
историята, пленяващо заснети и оригинално разказани.

НИКОЛАЙ ЧАДАРОВ е журналист. Дебютира през 2009 г. с 
филма „20 години по-късно“, продуциран от телевизия re:tv и 
посветен на годишнината от обществените промени през 1989 
г., търсейки отговор на въпроса кога ще приключи българският 
преход. 

За оператора ЮЛИ КРИВОШИЕВ филмът е дебютен като режи-
сьор.

Script: Nikolay Chadarov 
Directors: Nikolay Chadarov, Yuli Krivoshiev 
Cinematography: Yuli Krivoshiev 
Production: TV7 – Sofia, 159 Tsar Boris III Blvd., 
phone: +359 888 55 33 98 – Nikolay Chadarov

Bulgarian Royal Palaces is an emotional story about a fascinating 
and unknown part of our history. This captivating movie reveals se-
crets kept behind the walls of the royal chambers in Sofia, Vrana, 
Euxinograd and Krichim. It is an enchantingly shot and inventive ac-
count of the splendour of the buildings and of interesting historical 
facts.

NIKOLAI CHADAROV is a journalist. His debut documentary 20 
Years Later (2009), produced by re:tv on the occasion of the 20th 
anniversary since the upheaval of 1989, seeks to figure out when 
Bulgaria’s transition will end. 

The documentary is cinematographer YULI KRIVOSHIEV’s directo-
rial debut.
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В ТЪРСЕНЕ НА ПРАБИТИЕ (В страната на догоните)
IN SEARCH OF A PROTO-GENESIS (The Dogon Land)

2013, 81 мин, документален
2013, 81 min, documentary

Сценарий: Николай Иванов, Иван Иванов 
Режисьори: Николай Иванов, Иван Иванов 
Оператор: Николай Иванов 
Продукция: Нивани Филм, моб. 0888 219298, nikolaiom@yahoo.com

Документалният филм „В търсене на Прабитие“ е личен разказ 
за страната на догонските племена в Мали, Африка – затворена 
племенна общност, съхранила архаична и уникална митология, 
вярвания, култура, бит  и шаманистка организация на социума. 
Показани са  фрагменти от живота на догоните, техните ритуали, 
свързани със Сириус, и невероятната природа наоколо, заснети 
с документална и в повечето случаи „скрита“ камера.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ е художник, композитор и интензивно кон-
цертиращ музикант и пътешественик. Автор на  музика за над 40 
игрални, документални, телевизионни и др. филма с различна 
стилистична насоченост. Френската филмова компания МК2 в 
серията си „Musique et Cinema du Monde“ селектира и Николай 
Иванов с музиката към филма „Търпението на камъка“ (награ-
дата „Вили Бранд“, Берлин, 1998). Филми с музика на Николай 
Иванов са отличени с многобройни награди на фестивали в це-
лият свят.

ИВАН ИВАНОВ завършва „Филмова сценография“ в Берлин и 
работи  като филмов сценограф в редица документални и късо-
метражни продукции, също така е монтажист и автор на анима-
ция и видео арт.

Script: Nikolay Ivanov, Ivan Ivanov 
Directors: Nikolay Ivanov, Ivan Ivanov 
Cinematography: Nikolay Ivanov 
Production: Nivani Film, phone: +359 888 219298, 
nikolaiom@yahoo.com

The documentary provides an insight into the Dogon country in Mali, 
Africa. This is a personal story of the director’s stay with the Dogon 
people, a closed tribal community, which has preserved archaic and 
unique mythology, beliefs, culture, mode of life and a shamanistic 
organization of their society. Fragments of their life, their rituals relat-
ed to Sirius and the remarkable surrounding nature are shot with a 
documentary and more often than not, ‘hidden’ camera.

NIKOLAY IVANOV is an artist, composer and a concert musician 
and traveller. He has composed music for over 40 feature, documen-
tary and TV films. The French МК2 in its series Musique et Cine-
ma du Monde has selected his music to the movie The Patience of 
the Stone (Willy Brandt Prize, Berlin, 1998). Composer of music for 
award-winning films at international festivals.

IVAN IVANOV graduated in Film Set Design in Berlin. Set designer 
of a number of documentaries and shorts; editor, animator and video 
artist.
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В ТЪРСЕНЕ НА СПИСАРЕВСКИ
SEARCHING FOR SPISAREVSKI

2013, 60 мин, документален
2013, 60 min, documentary

Сценарий: Адела Пеева 
Режисьор: Адела Пеева 
Оператори: Калоян Божилов, Димитър Скобелев 
Продукция: Аделамедия – Адела Пеева, София 1164, ул. 
„Бабуна планина“ 3, тел. 02 862 6572, факс: 02 962 4789, 
adelamedia@adelamedia.net 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Документален филм за летеца Димитър Списаревски, който през 
Втората световна война, защитавайки София по време на ан-
гло-американските бомбардировки се блъска със самолета си в 
американски бомбардировач и загива като герой. Чаровен, кра-
сив като Аполон, любимец на жените, недисциплиниран, побой-
ник, герой, фашист?! Какъв всъщност е бил той? Кой е Димитър 
Списаревски? Филмът се опитва да даде отговори на тези въ-
проси, търсейки от най-различни и често противоречиви гледни 
точки като че ли недостижимата истина за този човек.

АДЕЛА ПЕЕВА е един от най-изтъкнатите български режисьори 
документалисти. Нейните филми „Чия е тази песен?“ (2003 – над 
50 фестивала, 16 награди) и „Развод по албански“ (над 30 фести-
вала, 12 награди) са номинирани за наградата на Европейската 
филмова академия за най-добър документален филм – Prix Arte. 
Адела Пеева присъства като специален гост на тържеството по 
случай 20 години на програма МЕДИЯ на фестивала в Кан през 
2011 г., като един от 20-те изтъкнати европейски кинорежисьори.

Script: Adela Peeva 
Director: Adela Peeva 
Cinematography: Kaloyan Bojilov, Dimiter Skobelev 
Production: Adelamedia – Adela Peeva, 3 Babuna Planina str., 
1164 Sofia, phone: +359 2 862 6572, fax: +359 2 962 4789,  
adelamedia@adelamedia.net 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

A film about pilot Dimitar Spisarevski, who in WWII carried out a sui-
cide attack against an American bomber, defending the sky over So-
fia, and died a hero on 20 December 1943. A charmer as handsome 
as Apollo, women’s favourite, undisciplined, a bruiser, a fascist: Who 
was he actually? Who was Dimirtar Spisarevski? The film is a pan-
opticon of a kind of different segments of our society today, which in 
a funny and absurd and at times, in a dramatic and a fanatical way 
asserts their right to have their own opinion and interpretation of the 
character and the right to identification with him.

ADELA PEEVA is an award-winning Bulgarian documentary film di-
rector. Her films Whose Is This Song (2003 – over 50 festivals, 16 
awards) and Divorce Albanian Style (2007 – over 30 festivals, 12 
awards) are nominated by the European Film Academy for Best Eu-
ropean Documentary, Prix ARTE. Adela Peeva was a special guest 
at the 20th anniversary of the MEDIA Program, as one of the 20 top 
European film directors at the ceremony during the Cannes Film Fes-
tival 2011.
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ВАПЦАРОВ. ПЕТ РАЗКАЗА ЗА ЕДИН РАЗСТРЕЛ
FIVE STORIES ABOUT AN EXECUTION

2013, 70 мин, документален
2013, 70 min, documentary

Сценарий: Ивайла Александрова 
Режисьор: Костадин Бонев 
Оператор: Константин Занков а.б.о. 
Продукция: „Тривиум филмс“ – Костадин Бонев, 0888 465 735, 
bonevkost@abv.bg 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

На 23. 7. 1942 г. един мъж е осъден на смърт от военнополе-
вия съд на марионетното българско царство и още същия ден 
е разстрелян. Името му е Никола Вапцаров. За всеобща почуда 
тогавашните комунистически лидери, направлявали дейността 
на Вапцаров и подсъдими в същия процес, се отървават с далеч 
по-леки присъди и след смяната на режима през 1944 г. поемат 
управлението на държавата в свои ръце. Десет години по-късно 
светът ще узнае, че разстреляният през горещото лято на 1942 
г. е най-големият сред българските поети, родени през ХХ в. И 
хората, които са го познавали, ще започнат да осребряват сла-
вата му…

КОСТАДИН БОНЕВ дебютира в документалното кино през 1984 г. 
Режисьор на игралните филми „Подгряване на вчерашния обед“ 
(2002) и „Военен кореспондент“ (2008). Сред документалните му 
филми са „Ловци на сънища“ (1991), Писма до Долната земя“ 
(1994), „Под облак“ (1997), „Търпението на камъка“ (1998), „Кора-
бите са пълни“ (2005), „Класификация на спомени“ (2010). Носи-
тел на „Златен ритон ’2009“ за „Европолис, градът на Делтата“.

Script: Ivaila Alexandrova 
Director: Kostadin Bonev 
Cinematography: Konstantin Zankov a.b.c. 
Production: Trivium Films – Kostadin Bonev, 
phone: +359 888 465 735, bonevkost@abv.bg 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

A man, Nikola Vaptsarov was sentenced to death on 23 July 1942 by 
a field court marshal of the then Bulgarian puppet government. Sur-
prisingly enough, the then Communist leaders in charge of Vaptsa-
rov’s activities and tried by the same court, got off with lighter sen-
tences and in the wake of the upheaval of 1944 stood at the helm of 
this country. A decade later, the world got to know that the man exe-
cuted in the hot summer of 1942 was the greatest of all the Bulgarian 
poets born in the twentieth century.  And his nearest and dearest took 
to cashing in on his popularity.

KOSTADIN BONEV made his debut in documentary cinema in 1984. 
Director of the fiction films Warming Up Yesterday’s Lunch (2002) 
and War Correspondent (2008). Among his documentaries are 
Dream Hunters (1991), Letter to the Nether Land (1994), Under a 
Cloud (1997), The Patience of the Stone (1998), The Ships Are Full 
(2005), Classification of the Memories (2010). Golden Rhyton Prize 
winner in 2009 for Europolis: The Town of the Delta.
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ВЕСЕЛ ДРИПЛЬО
FUN BUM

2013, 2 мин, анимация
2013 2 min, animation

Сценарий: Йоана Александрова 
Режисьор: Йоана Александрова 
Оператори Йоана Александрова и Александър Писарски 
Продукция: Йоана Александрова 
19 Broomhouse Street South, EH11, Edinburgh, UK, 
тел.  +447763516016, alexandrova.yoana@gmail.com

Не е важно дали си с най-хубавите си дрехи, когато си душата на 
купона. „Весел дрипльо“ е анимационна миниатюра, създадена 
за един ден като последен филм от поредицата от десет филма, 
направени за по един ден в анимационната работилница, орга-
низирана между Единбургския колеж по изкуствата  (ЕCA) и Нов 
български университет, наречена „10 филма, 10 дни, 2 града“.

ЙОАНА АЛЕКСАНДРОВА е родена в град Троян през 1987 г. Ба-
калавърска степен по анимационно кино получава в Нов българ-
ски университет. Работи като художник, илюстратор и аниматор 
на свободна практика. Увлича се най-вече по стила стоп-кадър 
анимация. В момента  учи магистратура със специалност анима-
ция в Единбургския университет, Шотландия.

Script: Yoana Alexandrova 
Director: Yoana Alexandrova 
Cinematography: Yoana Alexandrova and Alexander Pisarski 
Production: Yoana Alexandrova,  
19 Broomhouse Street South, EH11, Edinburgh, UK, 
phone: +447763516016, alexandrova.yoana@gmail.com

It doesn’t matter if you wear your Sunday best when you are the life 
and soul of the party. Fun Bum is a short animated film made within a 
day as the last one of a series of ten films made within one day each 
at the animation workshop jointly organized by Edinburgh College of 
Art and the New Bulgarian University and titled 10 Films, 10 Days, 
2 Cities.

YOANA ALEXANDROVA (1987) was born in Trojan, Bulgaria and 
graduated from the New Bulgarian University with a BA in animation. 
She works as a freelance artist/animator/illustrator. Yoana is mostly 
interested in working with the stop frame technique. She is currently 
studying MA Animation at the University of Edinburgh, ECA, Edin-
burgh, Scotland.
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ВИТОША
VITOSHA

2013, 69 мин, документален
2013, 69 min, documentary

Сценарий: Иван Попйорданов 
Режисьор: Любомир Младенов 
Оператор: Орлин Руевски 
Продукция: Гала филм – Галина Тонева, моб. 0888 451632, 
galafilm@gala-film.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Народният парк Витоша е в опасна близост до разрастващата се 
столица и статутът му на защитена зона е застрашен от тайни 
споразумения между олигарси и управляващи политици. 

ЛЮБОМИР МЛАДЕНОВ е роден през 1972 г. в Свищов. През 
1990 г. завършва Художествената гимназия за изящни изкуства в 
София. През 1997 г. завършва кинорежисура в НАТФИЗ. Отбива 
военната си служба в Армейския аудио-визуален център като ре-
жисьор, оператор и монтажист на филми за армията. В периода 
2000–2002 г. е режисьор на документалната ежеседмична поре-
дица „Един ден на..“, продукция на БНТ. В същия период прави 
редица музикални видеоклипове, а също и четири постановки 
като сценограф. Автор на късометражни и документални филми, 
както и на игралния „Ловен парк“.

Script: Ivan Popyordanov 
Director: Lyubomir Mladenov 
Cinematography: Orlin Ruevski 
Production: Gala Film – Galina Toneva, mob. +359 888 451632, 
galafilm@gala-film.com 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

Vitosha National Park is in dangerous proximity to the ever-growing 
capital of Bulgaria, which is why its status of a protected area is put at 
risk by collusions between the oligarchs and powers that be.

LYUBOMIR MLADENOV was born in Svishtov, in 1972. He graduat-
ed from the National School of Fine Arts, Sofia in 1990 and in Film 
and TV Directing from NATFA, Sofia. He served his time as a con-
script at the Military Audiovisual Centre in Sofia as cameraman and 
editor of films about the Army. In 2000–2002 he was the director of a 
documentary series for the BNT, One Day of…. Meanwhile, he made 
a number of music videos and was the set designer of four theatre 
productions; he has also made shorts and documentaries as well as 
a feature film, Hunting Park.
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ВЪЗВИШЕНИЕ
ELEVATION

2013, 28 мин, документален
2013, 28 min, documentary

Сценарий: Пепа Кошишка, Десислава Шишманова 
Режисьор: Пепа Кошишка 
Оператори: Антон Марчев, Виолин Палейков 
Продукция: БНТ2-Пловдив, Пловдив 4000, ул. „Найден Геров“ 
№ 8, +359 32 275 501, +359 32 275 523, plovdiv@bnt.bg 
БНТ, Търговска дирекция, София, ул. „Сан Стефано“ № 29, 
тел. +359 2 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

Филм за създаването на спектакъла по едноименния роман на 
Милен Русков в Пловдивския драматичен театър. Изграден е 
върху кадри от репетициите на режисьора Иван Добчев с актьор-
ите, представя размислите на Асен Блатечки, Бойко Кръстанов, 
Красимир Василев за характера на персонажите им и тезата на 
драматурга Александър Секулов за това как литературата ражда 
театър. Документален разказ как актьорите от трупата, подобно 
на героите в романа и пиесата, минават през истински изпитания 
за духа, изкачвайки своето театрално „възвишение“ след пожа-
ра, оставил ги без сцена броени дни преди премиерата.

ПЕПА КОШИШКА е завършила „Кино и тв режисура“ в ЮЗУ „Н. 
Рилски“. Работила е в различни тв медии. Носител на няколко 
фестивални отличия. В екипа на БНТ Пловдив е от 2007 г. От 
тогава до сега е режисирала 11 документални филма, сред които 
са „М. и нещо лично“, „Николо Коцев – рок завръщане“ и „Възви-
шение“.

Script: Pepa Koshishka, Desislava Shishmanova 
Director: Pepa Koshishka 
Cinematography: Anton Marchev, Violin Paleikov 
Production: BNT 2 – Plovdiv, 8 Naiden Gerov str., Plovdiv 4000, 
phone:+359 32 275 501, +359 32 275 523, plovdiv@bnt.bg  
BNT, Trade Department, 29 San Stefano str., Sofia, 
phone: +359 2 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg; 

A film about the staging of a performance after the novel of the same 
name by Milen Ruskov at Plovdiv Drama Theatre, showing moments 
of the rehearsals led by director Ivan Dobchev with actors Asen Blat-
echki, Boiko Krastanov, Krasimir Vasilev, who are reasoning about 
the characters, as well as playwright Aleksander Sekulov’s interpre-
tation of how fiction begets theatre. A documentary about how the ac-
tors, very much like the characters of the novel and the play, undergo 
spiritual trials, achieving ‘elevation’ in the wake of a fire that left them 
stageless a few days before the premiere.

PEPA KOSHISHKA graduated in Film and TV Directing from the 
South-West University, Blagoevgrad; she has worked for several TV 
channels; award-winner at festivals; she has contributed to BNT – 
Plovidiv since 2007, director of 11 documentaries such as М. and 
Something Personal, Nikolo Kotsev: A Rock ’n’ Roll Comeback and 
Elevation.
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ГАЛИН ИЛИ СПОМЕНЪТ НЕ ГУБИ ДАВНОСТ
GALIN OR THE MEMORY DOESN’T FADE

2013, 63 мин, документален
2013, 63 min, documentary

Сценарий: Константин Занков 
Режисьор: Константин Занков 
Оператор: Георги Николов 
Продукция: Екшън – Георги Николов, моб. 0888 21 73 40, 
action.nikolov@gmail.com 
С подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община

Филмов разказ за Галин Малакчиев – един почти забравен 
скулптор, който направи революция в развитието на българската 
скулптура. През 60-те и 70-те години на ХХ в. творбите му са оп-
ределяни като упадъчни и формалистични, с буржоазно влияние 
и модернистично подражателство, а днес изследователите ги 
разглеждат като реформаторски, уникално артистични и смели 
за времето си. Това ще бъде и опит да възкресим времето чрез 
живите спомени на неговите приятели и поддръжници. Нашето 
откриване на този магнетичен артист едва сега започва…

КОНСТАНТИН ЗАНКОВ е роден през 1945 г. в София. Завършва 
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност „Операторско майстор-
ство“ с първия випуск през 1978 г. Снимал е над 100 докумен-
тални и 14 игрални филма. Сред режисьорските му филми са 
„Мост над стената“, „Изгубени в затворената линия“ (2010). Го-
ляма част от филмите, снимани от Занков, са носители на наши 
и чужди награди на важни фестивали и международни форуми. 
Филмите: „Ловци на сънища“, „Писма до долната земя“ и „Търпе-
нието на камъка“ са откупени от Музея за модерно изкуство в Ню 
Йорк. Не спира да мечтае!

Script: Konstantin Zankov 
Director: Konstantin Zankov 
Cinematography: Georgi Nikolov 
Production: Action – Georgi Nikolov, 
phone: +359 888 21 73 40, action.nikolov@gmail.com 
With the support of Culture Program of Sofia Municipality

The film tells the story of Galin Malakchiev, an almost forgotten sculp-
tor, who revolutionized the development of Bulgarian sculpture. In 
the 1960s and the 1970s his work was denounced as formalistic and 
degrading only to be acclaimed now by researchers as groundbreak-
ing, uniquely artistic and ahead of his time. This movie is an attempt 
to revive those days through the memories of his contemporaries 
and friends.

KONSTANTIN ZANKOV was born in Sofia, in 1945. He was among 
the first graduates in Cinematography from NATFA in 1978. He has 
made over 100 documentaries and 14 feature films. A Bridge over 
the Wall and Lost in Closed Down Railways (2010) are among his di-
rectorial works. Award-winner at significant national and international 
festivals. Dreams’ Hunters, Letters to the Nether World, The Patience 
of the Stone have been acquired by the Museum of Modern Art – 
New York. Never gives up dreaming!
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ДЕН КАТО ДЕН
A DAY LIKE ANY OTHER

2012, 7 мин, анимация
2012, 7 min, animation

Сценарий: Мая Неделчева 
Режисьор: Господин Неделчев 
Оператор: Илия Данчев 
Продукция: Александра Данчева, Господин Неделчев  
моб. 0898 597 062, didofilm@gmail.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Двама кариеристи – всеки със своя начин за достигане до шеф-
ската позиция. Изкачват се бързо и падат бързо, без да разберат, 
че са се надценили. И двамата не успяват да видят границата 
между амбицията, грандоманията и алчността. А те се оказват 
разрушителни.

ГОСПОДИН НЕДЕЛЧЕВ е роден през 1958 г. Завършил анима-
ционна филмова режисура при  акад. Тодор Динов във ВИТИЗ 
„Кр. Сарафов“, София. Режисьор, сценарист и художник с реали-
зирани повече от 30 анимационни, документални и телевизионни 
филма и множество рекламни и музикални клипове. Независим 
филмов продуцент. Участник и носител на награди от български 
и международни филмови фестивали. Преподавател по ани-
мация в НАТФИЗ, София. Сред по-известните му анимационни 
филми са „Merci“ (2011), „Мухата“ (2008), „Горчиво“ (2004), „Game 
Over“ (2000), „Love Sorry“ (1996), „Ам-ам шоу“ (1989).

Script: Maia Nedelcheva 
Director: Gospodin Nedelchev 
Cinematography: Ilia Danchev 
Production: Alexandra Dancheva, Gospodin Nedelchev, 
phone: +359 898 597 062, didofilm@gmail.com 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

Two arrivistes on the hunt for the job of the boss are seeking to shoot 
up the social ladder and falling down quickly, unaware of biting off 
more than they can chew and failing to discern the dividing line be-
tween ambition, megalomania and greediness, which prove to be 
destructive.

GOSPODIN NEDELCHEV was born in 1958. He graduated in Ani-
mation Directing in Todor Dinov’s classes at NATFA, Sofia. Director, 
scriptwriter and art designer of over 30 animation, documentary and 
TV films and of a number of commercials and music videos; an inde-
pendent film producer; award-winner at Bulgarian and international 
film festivals; lecturer in animation at NATFA, Sofia. Most popular 
cartoons: Merci (2011), The Fly (2008), Kiss the Bride (2004), Game 
Over (2000), Love Sorry (1996), Am Am Show (1989).
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ДЖУНГЛА ПОД ПРОЗОРЕЦА
JUNGLE OUTSIDE THE WINDOW

2013, 12 мин, анимационен
2013, 12 min, animation

Сценарий: Иван Веселинов 
Режисьор: Иван Веселинов 
Аниматор: Красимир Иванов 
Музика и звук: Александър Рибицов 
Продукция: Атракт филм – Румен Баросов, София 1000, 
бул. „Витоша” 25, моб. +359 888 258 929, barosov@gmail.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Знаци по пътя, водещ към пропастта, която светът сам си копае...

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ е завършил ветеринарна медицина и Худо-
жествена Академия в София. Автор на повече от 25 сценария 
за анимационни филми, художник на повече от 20 анимационни 
филма, режисьор на повече от 50 анимационни филма. Филмите 
му са отличени  на фестивалите в Ню Йорк, Панама, Лондон, 
Анеси, Оберхаузен, Краков, Мамая, Техеран, Виена, Хамилтън, 
Габрово, Толбухин и Пловдив. Получил наградата за творчески 
достижения  и заслуги към българската и балканската анимация 
на фестивала „Балканима“ 2006. В момента е почетен професор 
в Департамент „Кино, анимация и шоубизнес“ при Нов български 
университет, София.

Script: Ivan Veselinov 
Director: Ivan Veselinov 
Animation: Krasimir Ivanov 
Music and sound: Alexander Ribitsov 
Production: Atrakt Film – Rumen Barosov, 
25 Vitosha Blvd, 1000 Sofia, phone: +359 888 258 929, 
barosov@gmail.com 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

Signs along the way leading to the abyss, which the world itself is 
digging...

IVAN VESELINOV graduated from the Higher Institute of Veterinary 
Medicine and from the Academy of Arts, Sofia. Scriptwriter of more 
than 25 scripts; artist of more than 20 animated films; director of over 
50 animated films. His films have been awarded at festivals in New 
York, Panama, London, Annecy, Oberhausen, Krakow, Mamaia, Te-
heran, Vienna, Hamilton, Gabrovo, Tolbukhin and Plovdiv. Winner of 
the Lifetime Achievement Award at Balkanima European Animated 
Film Festival 2006, Belgrade for contribution to Bulgarian and Balkan 
animation. Works also in the area of cartoons, posters, graphic art 
and oil paintings. Currently, Еmeritus Professor, Department of Cine-
ma, Advertising and Show Business, New Bulgarian University, Sofia.
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ДИКТАТУРА НА СЪВЕСТТА
DICTATORSHIP OF CONSCIENCE

2012, 54 мин, документален
2012, 54 min, documentary

Сценарий: Димитър Шарков 
Режисьор: Димитър Шарков 
Оператор: Пламен Герасимов 
Продукция: БНТ, Търговска дирекция, ул. „Сан Стефано“ 29, 
тел. 02 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

Филм за големия български режисьор Красимир Спасов, про-
следяващ неговото творчество в театъра през годините. Самият 
режисьор прави дисекция на времето, в което живее и работи. 
Големите лутания, бунтовете и „диктатурите“, копнежите и съм-
ненията на един истински творец, работил в театрите на Бълга-
рия, а днес – в Театъра на армията. Неговите хитови постановки 
на „Обърни се с гняв назад“, „Полет над кукувиче гнездо“, „Васа 
Железнова“, „Последните“, „Диктатура на съвестта“ и още много 
други очертават пътя на един търсещ и неспокоен творец.

ДИМИТЪР ШАРКОВ работи като режисьор в БНТ. Носител е на 
многобройни международни награди от телевизионни фестива-
ли. Режисьор е на много телевизионни постановки и филми, сред 
които „Зелен таралеж“ и „Гнездото“ по Йордан Радичков, „Горски 
дух“ и „Шарен свят“ по Николай Хайтов, „Тайната вечеря на Дя-
кона Левски“ и „Двубой“ по Стефан Цанев, „Биволът“ по Иван 
Радоев, „Нон грата“ по Христо Бойчев, „Балкански синдром“ и 
„Коледни апаши“ по Станислав Стратиев... Автор е на пореди-
цата „Под дъгата“, която се излъчва по БНТ, както и на предава-
нията „В неделя със...“, „Иде нашенската музика“, „Афиш“. Автор 
и режисьор на редица филми за бележити хора на изкуството.

Script: Dimiter Sharkov 
Director: Dimiter Sharkov 
Cinematography: Plamen Gerasimov 
Production: BNT, Trade Department, 29 San Stefano str., Sofia, 
phone: 02 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

A portrayal of great Bulgarian director Krasimir Spasov and his work 
for Bulgarian theatres over the years. The director himself carries out 
a dissection of the times he lived and worked in: his big leaps in the 
dark, revolts and ‘dictatorships’, longings and doubts of an authentic 
artists, who worked for different Bulgarian theatres and now, for the 
Bulgarian Army Theatre. His much acclaimed stagings such as Look 
Back in Anger, One Flew Over The Cuckoo’s Nest, Vassa Zhelezno-
va, The Last Ones, Dictatorship of Conscience, etc., are benchmark-
ing his career of an inquiring and unquiet artist.

DIMITER SHARKOV is a director at BNT; winner of a number of 
awards at international TV film festivals. He has staged many TV 
plays and made TV films such as A Green Hedgehog and The Nest 
(after short stories by Jordan Radichkov), Wood Goblin and It Takes 
All Sorts To Make a World (after short stories by Nikolay Haitov), The 
Last Supper of Deacon Levski and Duel (libretto by Stephan Tsanev), 
Buffalo by Ivan Radoev, Non Grata by Hristo Boichev, Balkan Syn-
drome and Christmas Burglars by Stanislav Stratiev, the Under the 
Rainbow TV series broadcast by BNT and the TV shows Sundays 
with..., Folk Performers Are Coming In, Bill as well as a number of film 
portrayals of outstanding artists.
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ДУХОВЕ В СТАРИТЕ КЪЩИ НА СОФИЯ
GHOSTS IN SOFIA’S OLD HOUSES

2012, 62 мин, документален
2013, 62 min, documentary

Сценарий: Христо Илиев-Чарли 
Режисьор: Здравко Драгнев 
Оператори: Пламен Гелинов, Цветан Драгнев 
С участието на: Ицко Финци 
Продукция: „Глобус Филм Видео“ – Христо Илиев – Чарли, 
София, ул. „Люлин планина“ 27, моб. 0887 571163, 
bynadya@yahoo.com 
С подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община“

Един филм за тези, които отдавна ги няма, за места, където ни-
кога няма да бъдем. Тихо се рушат красивите къщи на София, 
оцелели от бомбардировките и социалистическото строител-
ство, шумно се променя обликът на големия град. Носталгич-
ният разказ на актьора Ицко Финци и неговите събеседници ще 
провокира позаспалата ни гражданска съвест и ще ни накара да 
проникнем в пластовете на времето, вплетени в историята на на-
шата древна столица София.

ЗДРАВКО ДРАГНЕВ завършва филмовия факултет на Академия-
та за изящни изкуства в Прага,Чехословакия през 1968 г. От 1973 
година работи като сценарист и режисьор и е автор на повече 
от 70 документални филма. Сред тях са „Защо се усмихва Мона 
Лиза“, „Златен медал за Шаро“, „Капанът“, „Кратка автобиогра-
фия“, „Чупетлово“, „Проект на слънце“, „Променящото се слънце 
на Япония“, „Бляновете на Славе“, „Човекът който открадна Ча-
плин“, „На запад от София“, „Орфей и говедата“, „Джу или изку-
ството да живееш“, „Ничии“. Сред наградите, които е печелил, 
са и три големи награди „Златен ритон“ за документален филм.

Script: Hristo Iliev-Charlie 
Director: Zdravko Dragnev 
Cinematography: Plamen Gelinov, Tzvetan Dragnev 
With the participation of Itzko Finzi 
Production: Globus Film Video – Hristo Iliev-Charlie, 
27 Lulin Planina str., Sofia, phone: +359 887 571163, 
bynadya@yahoo.com 
With the support of Culture Programme of Sofia Municipality

A film about those who are long gone, about places we will never 
have the chance to visit. Sofia’s beautiful houses, survivors of the 
air raids and Socialist construction, are quietly crumbling down with 
the noisily changing city. The nostalgic stories of Itzko Fintzi and his 
interlocutors appeal to our dormant civic conscience, helping us see 
through the layers of time interwoven in the history of our ancient 
capital city, Sofia.

ZDRAVKO DRAGNEV graduated form the Film Faculty, Academy of 
Fine Arts, Prague in 1968. He has been working as a scriptwriter and 
director of over 70 documentaries ever since 1973 with Why Does 
Mona Lisa Smile, Gold Medal for Sharo, The Trap, Curriculum Vitae, 
Chupetlovo, Project of a Sun, The Changing Sun of Japan, Slave’s 
Daydreaming, The Man Who Stole Charlie Chaplin, To the West 
of Sofia, Orpheus and the Cattle, Ju or the Art of Living, Nobody’s 
among others. An award-winning film director, he has received three 
grand awards for his documentaries at various editions of the Golden 
Rhyton Film Festival.
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ДЪЖДОВЕН ДЕН
A RAINY DAY

2013, 80 мин, документален, черно-бял
2013, 80 min, documentary, b/w

Сценарий: Андрей Чертов 
Режисьор: Андрей Чертов 
Оператор: Андрей Чертов 
Музика: Милчо Левиев 
Продукция: Андрей Чертов – моб. 0888 548664, тел. 0590 98103, 
andrey@chertov.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Темата за Пловдив е доминанта във филма, също като история-
та на артистичното минало на града, и в частност на Стария Пло-
вдив. Сред последните мохикани на пловдивската бохема наред 
с Атанас Кръстев – Начо Културата, Георги Божилов – Слона, 
Катя Паскалева, Димитър Киров, Георги Бояджиев – Бояджана, 
които са ни напуснали, художници и творци, музиканти и поети, 
писатели и артисти, името на българския джазов музикант Огнян 
Видев безспорно е едно от най-ярките. Връзката му с Пловдив е 
много важна и значителна, те са неделими. Музикантът се обяс-
нява в любов пред китарата си, спомените пораждат картини от 
реалността и миналото. Музиката му ни кара да се замислим над 
тленното битие. И същевременно над себе си.

АНДРЕЙ ЧЕРТОВ е оператор, сценарист, режисьор и продуцент, 
роден през 1953 г. в Москва, Русия. През 1974 г. завършва „Опе-
раторско майсторство“ във ВГИК, Москва. От 1975 г. постоянно 
живее и работи като оператор в България. Заснел е над 200 
документални, научно-популярни, анимационни и игрални фил-
ма. „Дъждовен ден“ е първият му самостоятелен документален 
филм като режисьор.

Script: Andrey Chertov 
Director: Andrey Chertov 
Cinematography: Andrey Chertov 
Music: Milcho Leviev 
Production: Andrey Chertov 
phones: +3589 888 548664, +359 590 98103, andrey@chertov.com 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

Plovdiv is the dominant theme in this documentary about the artis-
tic past of the city and particularly, of that of the Old Town. Bulgari-
an jazz musician Ognian Videv is among the last and undoubtedly, 
most renowned Plovdiv Bohemians along with the departed artists, 
musicians, poets, writers and actors such as Atanas Krastev, alias 
Nacho Culturata; Georgi Bozhilov – Slona; Katia Paskaleva, Dimiter 
Kirov, Georgi Boiadjiev – Boiadjana. He is indelibly related to Plovdiv. 
The musician declares his love to his guitar; his memories evoke 
moments of the reality and of the past. Music makes us think about 
ourselves and how fleeting life is.

ANDREY CHERTOV, director of photography and scriptwriter, was 
born in 1953 in Moscow, Russia. He graduated in Cinematography in 
1974 from the Russian State University of Cinematography (VGIK), 
Moscow. He has been living and working in Bulgaria as a director of 
photography ever since 1975. He has made over 200 documentary, 
popular-science, animated and feature films. A Rainy Day is his de-
but as a director of documentaries.
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ДЪЛГИЯТ ПЪТ КЪМ ДОМА
THE LONG WAY HOME

2013, 70 мин, документален
2013, 70 min, documentary

Сценарий: Юрий Дачев, Татяна Гранитова, Боряна Пунчева 
Режисьор: Боряна Пунчева 
Оператор: Цветан Недков 
Продукция: „Синемаскоп – И. Ничев“, София 1000, ул. „Любен Ка-
равелов“ 8, моб. 0888 527 900, 0888 398 702, nichev@gmail.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Като бебе Илия беше оставен от майка си за международно оси-
новяване, докато снимахме в едно сиропиталище през 1993 г. 20 
години по-късно младият французин дойде в България, за да се 
срещне с нея  и със седемте си братя и сестри. Това е филмов 
разказ за тези срещи:  изпълнени  с емоции, с почуда и  недове-
рие, изненада от сблъсък на култури...  Филмът поставя въпроси 
и за съдбата на Бранимира-Брани, Джон-Петко, Натали-Данка и 
Дозеф- Боян, Мария и Диян, които бяха осиновени в чужбина 
през последните години пред очите ни и пред обектива на каме-
рата. България е единствената страна членка на ЕС, донор на 
деца за осиновяване в чужбина.

БОРЯНА ПУНЧЕВА-ПЕТКОВА е главен продуцент на Проду-
центски център за филмопроизводство „Студия Екран“, БНТ, от 
март 2010 г. Била е директор на Българския културен институт 
във Варшава (2002-2007). Режисьор на различни шоу програми, 
концерти и тв филми, както и създател, режисьор и актриса на 
популярното „Клуб НЛО“. Режисьор и сценарист на повече от 20 
документални филма, сред които „Детска градина“, „Портрет на 
една героиня“, „Дискотека“, „Мануела“, „Тя и тримата“, „Генко“.

Script: Yurii Dachev, Tatiana Granitova, Boriana Pouncheva 
Director: Boriana Pouncheva 
Cinematography: Tsvetan Nedkov 
Production: Cinemascope – I. Nichev, 8 Luben Karavelov str., 
1000 Sofia, phones: +359 888 527 900, +359 888 398 702, 
nichev@gmail.com 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

Ilia was a baby, when he was given up for international adoption, 
while our crew was shooting at an orphanage in 1993. Two decades 
later the young Frenchman arrived in Bulgaria to reunite with his 
mother and seven siblings. The film is an account of these moments 
overbrimming with emotions, amazement and mistrust, a surprise at 
the clash of cultures... The documentary poses also questions about 
what has happened to Branimira-Brani, John-Petko, Natalie-Danka 
and Joseph-Boian, Maria and Dian, who were adopted by foreigners 
before our eyes, which was captured by the camera. Bulgaria is the 
sole EU Member-State, giving children for international adoption.

BORIANA POUNCHEVA–PETKOVA has been Chief Producer of 
Ekran Studio Filmmaking Producer Centre, BNT, since March 2010. 
Director of Bulgarian Culture Institute, Warsaw (2002–2007); direc-
tor of a number of TV shows, concerts and TV films, including the 
mastermind, director and actress in the popular Club NLO TV show; 
director and scriptwriter of over 20 documentaries with Kindergarten, 
A Portrait of a Heroine, Disco Club, Manuela, She and the Three of 
Them, Genko among others.
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ЕДУАРД ЗАХАРИЕВ – ЖИВОТ 24 КАДЪРА В СЕКУНДА
EDUARD ZAHARIEV: LIFE 24 FRAMES PER SECOND

2013, 52 мин, документален
2013, 52 min, documentary

Сценарий: Петър Топалов 
Режисьор: Павел Павлов 
Оператори: Гео Иванов, Красимир Димитров 
Продукция: „Аудиовидео орфей“ ЕАД – Александър Донев, 
София 1113, бул. „Самоков“ 60, тел. 02 8660048, 
studio@audiovisual-bg.com, caroni@abv.bg – Павел Павлов 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

„Eдуард Захариев – живот 24 кадъра в секунда“ е филм за бъл-
гарския режисьор Едуард Захариев, за неговия непрекъснато 
устремен към загадката на духовното съвършенство, неспоко-
ен и трескаво търсещ творчески дух. За умението и волята да 
създаваш всеки свой филм със съзнанието за последен шанс в 
пространството на киноизкуството, на цената на всичко, дори и 
за сметка на собствения си живот.

ПАВЕЛ ПАВЛОВ е роден през 1985 г. в град Враца. Завършва 
магистратура по специалност „Филмова и телевизионна режису-
ра“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 2010 г. Работил е като режисьор 
по монтажа в „Биг Брадър“, а в момента работи в „Аудиовидео 
Орфей“. Документалният филм  „Едуард Захариев – живот 24 
кадъра в секунда “ е дебютният му филм.

Script: Peter Topalov 
Director: Pavel Pavlov 
Cinematography: Geo Ivanov, Krasimir Dimitrov 
Production: Audiovideo Orpheus - Alexander Donev, 
60 Samokov blvd., Sofia, phone: +359 2 8660 048, 
studio@audiovisual-bg.com, caroni@abv.bg – Pavel Pavlov 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

Eduard Zahariev: Life 24 Frames Per Second is a documentary about 
Bulgarian film director Eduard Zahariev and his feverish and inquiring 
creative mind forever exploring the mysteries of spiritual perfection. 
This film is about Eduard Zahariev’s proficiency and striving to make 
each of his films as if it were his last, whatever it took, even his own 
life.

PAVEL PAVLOV was born in 1985 in Vratsa. He graduated in Film 
and Television Directing from the SWU in 2010. He had worked as 
a director of editing for Big Brother TV reality show and is currently 
working at Audiovideo Orpheus. The documentary Eduard Zahariev: 
Life 24 Frames Per Second is his directorial debut.
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ЕКЗИСТЕНЦИЯ
EXISTENTIA

2013, 6 мин, анимационен
2013, 6 min, animation

Сценарий: Христо Харалампиев 
Режисьор и художник: Анна Харалампиева 
Продукция: „Би Ей Ви Топс“ ООД 
София 1303, ул. „Българска морава“ 56, ап. 14, тел. 02 4434235, 
bav_tops@abv.bg 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Един анимационен поглед към прекомерната човешка амби-
ция, лъскавата показност и актуалното клакьорство. Поглед към 
драстичното разминаване между фалшивата самооценка и ре-
алните земни стойности. Един отрезвяващ поглед, който всъщ-
ност е насочен към самите нас...

АННА ХАРАЛАМПИЕВА е родена през 1961 г. в София. От 1979 
г. работи в САФ „София“. Има участия в над 50 анимационни 
филми. Режисьорският й дебют „Десетият кръг“ (1998) печели 
Гран При – „Златен Микелди“ на МКФ Билбао. Режисьор е също 
на „Защо е високо небето?“ (2003), „Папагалски залъгалки – 
Япония“ (2008), „Екзистенция“ (2013). Участвала е в много прес-
тижни международни фестивали и конкурси в Европа и по света.

Script: Hristo Haralampiev 
Director and artist: Anna Haralampieva 
Production: BAV TOPS LTD, 56 Balgarska Morava str., ap. 14, 
1303 Sofia, phone: +359 2 4434235, bav_tops@abv.bg 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

An animated look into the excessive human ambition, glossy pa-
nache and current boosterism; a brief look at the drastic difference 
between the false self and the true values; a sobering look actually 
directed towards ourselves.

ANNA HARALAMPIEVA was born in 1961 in Sofia, Bulgaria. From 
1979 works in SAF Sofia. She participated in over 50 animated films. 
Her directorial debut The Tenth Circle (1998) won the Grand Prix 
Golden Mikeldi at Bilbao IFF. She is also the author of Why Is The 
Heaven So High? (2003), Uncle Parrots Rhymes – Japan (2008), Ex-
istentia (2013). Anna Haralampieva participated in many prestigious 
international festivals and competitions in Europe and worldwide.
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ЖИВОТ В МАЗЕТО
LIFE IN THE BASEMENT

2013, 19 мин, документален
2013, 19 min, documentary

Сценарий: Иван Абаджиев 
Режисьор: Иван Абаджиев 
Оператор: Иван Абаджиев 
Продукция: Иван Абаджиев  
моб. 0885856513, ivanabadjiev@abv.bg

Драматична история за човек от ромски произход, който живее 
в мазе. Бай Боян разказва как е стигнал до настоящото си по-
ложение. Показваме какъв е бил благодарение на малкото ос-
танали снимки. Търсим причините и равносметката за неговото 
падение. Показваме моменти от всекидневието му, взаимоотно-
шенията му с хората и в крайна сметка – заслужава ли си да се 
изживее този живот въпреки трудностите.

ИВАН АБАДЖИЕВ е роден през 1988 г. в София. Учи „Визуални 
изкуства: Кино и Телевизия“ в НБУ от 2008 г. Направил е няколко 
кратки филма като експеримент.

Script: Ivan Abadjiev 
Director: Ivan Abadjiev 
Cinematography: Ivan Abadjiev 
Production: Ivan Abadjiev 
phone: +359 885856513, ivanabadjiev@abv.bg

The dramatic story of a Romany man, who ended up in a basement, 
telling how he came to this sticky end. The film shows what he used 
to be in just a few surviving photos, trying to find what led him to his 
downfall. Moments of his present life are shown along with his rela-
tionships with other people and eventually, if it was worth living such 
a life with all its ups and downs.

IVAN ABADJIEV was born in 1988 in Sofia. In 2008 started studying 
Visual Arts: Cinema and TV at NBU. Experimenting, he made several  
shorts.
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ЖИВОТ В ТРИ БЪЛГАРИИ
LIFE IN THREE BULGARIAS

2013, 54 мин, документален
2013, 54 min, documentary

Сценарий: Валентин Измирлиев 
Режисьор: Станислава Калчева 
Оператори: Иван Тонев, Ярослав Ячев 
Продукция: Корунд-Х Христо Христов, София, ул. „Д. Хаджикоцев“ 
77, вх. Б, моб. 0888303 879, korundx@gmail.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Петко Бочаров е добре позната фигура в обществения ни и култу-
рен живот. Остър ум и невероятна памет. Активно професионално 
битие. И до днес – на 94 години – го канят като интересен събе-
седник в популярни телевизионни предавания. Интригува общест-
веното мнение с агентурното си минало, за което сам  разказва... 
Уникална е възможността чрез автобиографичните спомени на 
Петко Бочаров да се направи осмислен, задълбочен и в същото 
време – човешки, непосредствено въздействащ филм за истори-
ческото развитие на страната ни през последното столетие.

СТАНИСЛАВА КАЛЧЕВА е завършила „Кино и тв режисура“ в 
НАТФИЗ през 1981 г. До 1991 г. работи като асистент-режисьор и 
режисьор в СИФ „Бояна“, след това преминава на свободна прак-
тика. Автор на три игрални филма и на документалните „Дарий 
и приятели“ (1997), „Една песен“ (1998), „Диря“ (2000), „Пътят“ 
(2002), „Моят град Ловеч“ (2004), „Националната опера в Палма 
де Майорка“ (2004), „Един български глас в Европа“ (2005), „Да 
избереш живота“ (2005), „Неизвестното за световно известния“ 
(2006), „Нощ в София“ (2008), „Групата“ (2008), „Ахилесова пета“ 
(2010), „Човекът и образът му“ (2010).

Script: Valentin Izmirliev 
Director: Stanislava Kaltcheva 
Cinematography: Ivan Tonev, Yaroslav Yachev 
Production: Korund-X Hristo Hristov, 77 Dimiter Hadjikotsev str., 
entr. B, Sofia, phone: +359 888 303 879, korundx@gmail.com 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

Petko Bocharov is a well-known figure in our public and cultural life. 
Sharp mind and incredible memory. Active professional life. To this 
day, at 94, he is being invited as an interesting conversationalist in 
popular television shows, telling the intriguing story of his past of a 
secret services collaborator. It is a unique opportunity through the 
autobiographical memories of Petko Bocharov to make an insightful, 
thorough and at the same time human, powerful film about the histor-
ical development of our country over the last century.

STANISLAVA KALTCHEVA graduated in Film and TV Directing at the 
NATFA, Sofia, in 1981. In 1981/91 she worked as an assistant di-
rector and film director at Boyana Film Studios. Since 1991 she has 
been a free-lancer. Director of three fiction films and the documen-
taries Darii and His Friends (1997), A Song (1998), A Trace (2000), 
The Road (2002), Lovech, My Town (2004), Sunny Beach: A Piece of 
Paradise (2004), A Bulgarian Voice in Europe (2005), Your Choice: 
To Live (2005), The Unknown About the World-Known (2006), Night 
In Sofia (2008), The Group (2008), Weak Point (2010), The Man and 
His Image (2010).
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ЖИВОТ ПОЧТИ ПРЕКРАСЕН
LIFE ALMOST WONDERFUL

2013, 80 мин, документален
2013, 80 min, documentary

Сценарий: Светослав Драганов 
Режисьор: Светослав Драганов 
Оператор: Веселин Христов 
Продукция: Светослав Драганов, моб. 0888 370 839, Пол Пауелс 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

„Живот почти прекрасен“ е портрет на трима братя, произхожда-
щи от сложна социална среда, и тяхната баба. Връзката между 
тримата братя е баба им, която разказва историята за нелекото 
им детство и покойната им майка. Приликите между братята се 
изчерпват с общото им второ име – Лилиеви – името на майка 
им. Най-големият брат Александър се стреми към върховете в 
професионалното фризьорство. Вторият брат Божидар се е от-
теглил в манастир от суетата на светския живот, но признава, че 
му е трудно да спазва обетите. Най-малкият брат – Джими, бивш 
барман и ценител на женския пол, заминава за Белгия с намере-
ние да се ожени за настоящата си приятелка.

СВЕТОСЛАВ ДРАГАНОВ е роден през 1976 г. в София. През 2000 
г. завършва НБУ, специалност филмова и тв режисура. Режисьор 
е на музикални и рекламни клипове, на предаванията „Нощен 
магазин“ и „Сблъсък“. Автор на документалните филми „Това 
съм аз и никой друг“ (2000), „Животът е прекрасен, нали?“ (2001), 
„Водни духове“ (2002), „Самодейци“ (2005), „Децата на дружбата“ 
(2009), „Град на мечти“ (2012).

Script: Svetoslav Draganov 
Director: Svetoslav Draganov 
Cinematography: Veselin Hristov 
Production: Svetoslav Draganov, +359 888 370 839, Paul Pawels 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

A portrayal of three brothers from a complicated background and of 
their granny. She is the one, who tells the story of their unhappy child-
hood. They have made very different life choices and share only one 
thing, the surname of their mother, Lilievs. The eldest Alexander is 
striving to become a popular hairdresser. The second brother, Bo-
zhidar renounced the world and retired to a cloister, admitting though 
that he had seen it hard to keep the vows. The youngest Jimmy, a 
former bar tender and a ladies’ man, leaves for Belgium set to marry 
his girlfriend.

SVETOSLAV DRAGANOV was born in 1976 in Sofia. He graduated 
in Film and TV Directing from NBU. He has directed music videos 
and TV commercials, and also Night Magazine and Clash TV shows. 
He is the author of the documentaries That’s No One Else But Me 
(2000), Life Is Wonderful, Isn’t It? (2001), Water Spirits (2002), Am-
ateurs (2005), The Children of Friendship (2009), City of Dreams 
(2012).
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ЗАВРЪЩАНЕ
HOMECOMING
2013, 4 мин, анимация
2013, 4 min, animation

Сценарий, режисьор, художник, анимация: Витко Боянов 
Продукция: Георги Стоев – Джеки 
София, пл. „Славейков“ 2, вх. Б, тел. 988 02 40 
моб. 0888 35 09 37 
С подкрепата на ИА Национален филмов център.

Филм, посветен на носталгията по детските ни фантазии.

ВИТКО БОЯНОВ е художник, карикатурист, аниматор и ре-
жисьор. Сред филмите му са „Спри, огледай се, ослушай се“ 
(1979), „Сигналът“ (1982), „С вяра в ритника“ (1984), „Пеперуда“ 
(1986), „Тромпет“ (1986), „В час пик“ (1991), „Червей“ (1998), „Се-
стричка“ (1998), „Палавник“ (1998). 

Script, Director, Artist, Animation: Vitko Boyanov 
Production: Georgi Stoev – Jackie 
2 Slaveikov sq., vh. B, Sofia 
phone: +359 988 02 40, mob. +359 888 35 09 37 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

A film about nostalgia for childhood fantasies.

VITKO BOYANOV is an artist, caricaturist, animator and film direc-
tor. Among his films are Stop, Look Around, Listen (1979), The Sig-
nal (1982), With a Confident Kick (1984), Butterfly (1986), Trumpet 
(1986), In the Rush Hour (1991), Worm (1998), Little Sister (1998), 
Romping Boy (1998).
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ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ КУДОГЛУ
THE CONSPIRACY AGAINST KOUDOGLOU

2012, 27 мин, документален
2012, 27 min, documentary

Сценарий: Евгений Тодоров 
Режисьор: Евгений Тодоров 
Оператори: Асен Тихов, Тодор Васев 
Продукция: Пловдивска телевизия „Тракия“ – Пловдив, 
„Радецки“ 45, моб. 0888 624515, potv@abv.bg

Димитър Кудоглу не е пловдивчанин, обаче прави за Пловдив 
повече, отколкото който и да е пловдивчанин. Само за някол-
ко години през 20-те години на ХХ в. дарява 42 милиона златни 
лева за изхранване и лечение на бедни, болни, военнопленни-
ци, бежанци. През 1927 г. създава прочутия Дом на благотвори-
телността, чийто правилник гласи, че „никой не може да бъде 
върнат“, че плащат само богатите, а лекарите нямат право на 
допълнителна платена дейност. Тютюнотърговецът помага на 
писатели, на талантливи музиканти, грижи се за образованието 
и духа на българите. Случайно или не, всичко, оставено от него, 
планомерно бива разрушено. Филмът проследява този процес и 
задава въпроса дали това не е заговор на посредствеността сре-
щу един велик човек, с чийто пример трябва да се съизмерват 
следващите поколения.

ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ е автор на филмите „Утре войната ще свър-
ши“, (1975), „Товарищ Нончев“, „Глад за хляб“ (1982), „Храброст-
та да си свидетел“ (2005), „Съединението – опит за възстановка“ 
(2005), „Голямата бакалница“ (2006), „Заговорът срещу Кудоглу“ 
(2012). Носител на национални и международни награди.

Script: Evgeni Todorov 
Director: Evgeni Todorov 
Cinematography: Asen Tihov, Todor Vasev 
Production: Tracia Plovdiv TV – Plovdiv, 45 Radetski str. 
phone: +359 888 624515, potv@abv.bg

Though not Plovdiv-born, Dimitеr Koudoglou did for the city more 
than any citizen of Plovdiv. In the 1920s, he donated 42m gold levs 
for the sick, poor, war prisoners and refugees. In 1927 he built a char-
ity centre. The provisions of its regulations stipulate that „its doors 
shall not be shut on anybody“; the wealthy are the ones to pay and 
medical doctors shall not be engaged in any moonlighting. The tobac-
co dealer supported talented writers and musicians and took care of 
the education and the spirits of Bulgarians. His heritage, accidentally 
or intentionally, proved to be systematically destroyed. Delving deep 
into this process, the film brings up the question if it has been medi-
ocrity plotting against a great man, whose example ought to go down 
to posterity.

EVGENI TODOROV, winner of national and international awards, 
has made the films: The War Ends Tomorrow (1975), Comrade 
Nonchev, Hunger for Bread (1982), It Takes Courage To Be Witness 
(2005), The Unification: An Attempt at Re-enactment (2005), The 
Enormous Grocery Shop (2006), The Conspiracy against Koudoglou 
(2012).



32

ЗДРАВНИ ЕМИГРАНТИ
HEALTH IMMIGRANTS

2012, 32 мин, документален
2012, 32 min, documentary

Режисьор: Ива Димова 
Оператор: Георги Лазаров 
Продукция: Федерация „Български пациентски форум“ 
Рая Иванова, София, ул. „Денкоглу“ 15, вх. Б, ет. 1 
моб. 0893 555 970, fbpf@abv.bg 

Александър Цолов е името на главния герой в този филм. Той 
е здравен емигрант в Испания. Като пациент на хемодиализа в 
България той не получава необходимите грижи, за да се чувства 
добре. Заминава за Испания за по-добра хемодиализа и транс-
плантация. Далече е от приятели и семейството си, но е жив и 
здрав, а вече и с трансплантация.

ИВА ДИМОВА 
Филмография: „Един от осем милиона – бежанците в България“, 
„Приказки за лека нощ“, „Влюбена в Кувейт“, „Живот с диабет“ (5 
серии), „Четири часа живот“, „Болката е учител“, „Пътят“, „Мама“.

Director: Iva Dimova 
Cinematography: Georgi Lazarov 
Production: Federation Bulgaria Patient’s Forum, 
Raya Ivanova, 15 Denkoglu str., vh. B, et. 1, Sofia 
phone: +359 893 555 970, fbpf@abv.bg

Alexander Tzolov, the main character in this movie is a health immi-
grant to Spain. As a haemodialysis patient in Bulgaria, he did not get 
proper treatment and left for Spain. Though far from his friends and 
family, he now lives better and is a transplant patient.

IVA DIMOVA
Filmography: One of Eight Millions: Refugees in Bulgaria, Bedtime 
Stories, Smitten with Kuwait, Living with Diabetes (5 episodes), Four 
Hours of Life, Pain Teaches, The Road, Mom.
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ЗЛАТНАТА РИБКА
THE GOLDEN FISH

2012, 6 мин, анимация
2012, 6 min, animation

Сценарий: Ирина Арменкова 
Режисьор, художник и аниматор: Ирина Арменкова 
Музика: Георги Стрезов 
Продукция: НБУ, Tardigrade studio, тел.: +359 887 409 691 
miu.shery@gmail.com

Разказ за човек, който постоянно се бори със сивия град, скита по 
улиците и таи надеждата, че ще заживее по-добър живот. След 
поредния сблъсък с градския смог той е отчаян, но точно тогава 
от една локва се появява златната рибка. Филмът е вдъхновен от 
живота и творчеството на Христо Смирненски.

ИРИНА АРМЕНКОВА учи в НБУ, специалност „Анимация“. Рабо-
тила е в две анимационни студия – Sugarshack Animation Bulgaria 
и „Кулев филм продъкшън“. През 2012 г. основава свое студио за 
дизайн и анимация Tardigrade Studio. Филмът „Златната рибка“ 
има първа награда за анимация на 16-ия студентски фестивал 
на НБУ.

Script: Irina Armenkova 
Director, design, animation: Irina Armenkova 
Music: Georgy Strezov 
Production: NBU, Tardigrade studio, phone: +359 887 409 691 
miu.shery@gmail.com

A man, constantly struggling with the grey city, tramps its gloomy 
streets, running after every single colourful sparkle of hope for a bet-
ter life. After another collision with the urban smog, the man is in 
despair. All of a sudden, a Golden Fish comes out of a puddle nearby. 
The film is inspired by Hristo Smirnenski’s poems.

IRINA ARMENKOVA is a graduate of NBU in Animation programme. 
She has worked at the studios Sugarshack Animation Bulgaria and 
Kulev Film Production. In 2012 she started her own small company 
for design and animation Tardigrade Studio. Her film The Golden Fish 
won the First Prize for Animation Short at the 16th Student Film Fes-
tival of New Bulgarian University
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ИСТОРИЯ ЗА ХРАНАТА И ДУШАТА
SOUL FOOD STORIES

България / Финландия, 2013, 72 мин, документален
Bulgaria / Finland, 2013, 72 min, documentary

Сценарий: Тонислав Христов 
Режисьор: Тонислав Христов 
Оператор: Орлин Руевски 
Продукция: Артхаус Блокбастърс и YLE, Финландия; 
Борис Десподов, 1407 София, бул. „Черни връх“ 42, ап. 35 
моб. +359 899 674151; borisdespodov@yahoo.com

Сатовча е българско село, в което живеят 2 021 жители от раз-
лични религиозни и етнически групи (християни, мюсюлмани, 
помаци и цигани евангелисти). Разделя ги общото им минало, 
изпълнено с конфликти. Сега те трябва да намерят пътя един 
към друг по простичък начин – чрез храната. Чинията на тяхната 
маса е пълна с гордост, идентичност, общо минало и приятел-
ство, но всичко това си има цена…

ТОНИСЛАВ ХРИСТОВ е роден през 1978 г. във Враца. От 1999 
г. живее във Финландия. Започва работа в киното като компю-
търен инженер. Завършва кинорежисура през 2007 г. в Helsinki 
Polytechnic College. Прави първите си документални филми за 
YLE Basaari и YLE Mundo. Документалните „Херкулес“ (2005), 
„Семейно щастие“ (2008), и „Виртуална любов“ (2009) са показ-
вани на множество фестивали в цял свят и излъчени по фин-
ландската телевизия. „Правилата на ергенския живот“ (2011) e 
първият му пълнометражен документален филм.

Фестивали/награди: Фестивали: МФФ БУСАН – 2013 официална 
селекция, IDFA  – 2013 международно състезание

Script: Tonislav Hristov 
Director: Tonislav Hristov 
Cinematography: Orlin Ruevski 
Production: Arthouse Blockbusters and YLE Finland; 
Boris Despodov, 42 Cherni Vrah Blvd., ap. 35, 1407 Sofia, Bulgaria, 
mobile: +359 899 674151; borisdespodov@yahoo.com

Satovcha is a small Bulgarian village with 2,021 residents of different 
religious and ethnical groups (Orthodox Bulgarians, Muslim Turks, 
Bulgarian Muhammadans and Evangelist Gypsies). People were di-
vided by the past fraught with conflicts, but now they have to find 
a way to each other through a simple medium: The Food. Now the 
plates on the table are loaded with pride, identity, common past and 
friendship, but all this comes with a price…

TONISLAV HRISTOV was born in Vratsa in 1978. Since 1999 he 
has been living in Finland. He began his work in filmmaking as a 
computer engineer. He graduated in Film Directing from the Helsinki 
Polytechnic College in 2007 and made his first documentaries for the 
YLE1 Basaari and YLE Mundo series. His documentaries Hercules 
(2005), Family Fortune (2008) and Virtual Love (2009) have been 
screened at many festivals around the world, as well as broadcast by 
the Finnish television. Rules of Single Life (2011) is his first fill-length 
documentary.

Festivals/Awards: Busan IFF – official selection, IDFA 2013 – inter-
national competition
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ИСТОРИЯ НА КРАСОТАТА
HISTORY OF BEAUTY

2013, 26 мин, документален
2013, 26 min, documentary

Сценарий: Росен Цветков 
Режисьор: Николай Василев 
Оператор: Борислав Георгиев 
Продукция: БНТ, Търговска дирекция, София, 
ул. Сан Стефано 29, +359 2 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

Художничката Василия Стоилова от рода на Пейо Яворов умира 
на 28 г., падайки от шестия етаж. Загадка остава дали сама е 
сложила край на живота си, или смъртта й е нелеп инцидент. 15 
от тези години Василия прекарва в ада на анорексията, рисувай-
ки образите й в свои картини. Днес нейната майка Явора се бори 
за спасението на други болни от анорексия – като Кристина, една 
от героините на филма, чийто кантар е застинал на 20 и няколко 
килограма. Един филм за изкуството и живота между килограми-
те и кантара, за храната без вкус и жаждата за самоунищожение. 
За бягството от света и за лъжите на огледалото.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ е роден през 1975 г. в Казанлък. Завър-
шил е филмова и тв режисура в НБУ през 2004 г. С дебютния 
му филм „Пътят на мъдростта“, посветен на живота и идеите на 
Ваклуш Толев, се открива Шестият международен фестивал на 
независимото кино в Солун и печели наградата за арт дебют на 
фондация „Култура Аними“. Работи като сценарист и режисьор 
на документални филми и телевизионни поредици. Носител на 
наградата „Джеймисън“ за късометражно кино на 14-ия СФФ за 
документалния филм „Приказки“.

Script: Rosen Tsvetkov 
Director: Nikolay Vasilev 
Cinematography: Borislav Georgiev 
Production: BNT, Trade Department, 29 San Stefano str., Sofia, 
phone: +359 2 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

Painter Vasilia Stoilova died at 28, falling from a sixth-floor window. 
It is still a mystery whether she committed suicide or just fell. 15 
years of her life she spent in anorexia hell representing it in her 
paintings. Now her mother helps anorexia patients such as Christi-
na, a character in the documentary, who weighs 20 or so kilos. It is 
a film about art and life under the tyranny of the scales, unsavoury 
food and hunger for self-destruction, about escaping the world and 
lying mirrors.

NIKOLAY VASILEV was born in Kazanlak in 1975. He graduated in 
Film and TV Directing from NBU in 2004. His debut film The Road 
of Wisdom about the life and ideas of Vaklush Tolev was an opener 
to the 6th edition of the International Festival of Independent Films, 
Thessalonica, Greece, winning the Art Debut Award of the Cultura 
Animi Foundation. He has been working as writer and director of 
documentaries and TV series. His documentary Fairy Tales won the 
Jameson Short Film Award at the 14th Sofia IFF.
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КАМЪНИ
STONES

2013, 10 мин, анимация
2013, 10 min, animation

Сценарий: Веселин Дочев 
Режисьор, художник, аниматор: Веселин Дочев 
Музика: Веселина Драголова-Данаилова 
Продукция: НАТФИЗ, тел. +359 887 823733, vedobgr@mail.bg

Скулптор се опитва да извае от камък изплъзващия се образ на 
женското съвършенство. Но застрашителен и натрапчив силует 
– проекция на майка му – непрестанно се появява, вписан в твор-
бите. Дали ще успее да преодолее вътрешните си комплекси?

ВЕСЕЛИН ДОЧЕВ е завършил „Анимационна режисура“ в 
НАТФИЗ. Работил е като аниматор в анимационна студия „Ка-
данс“ и като графичен дизайнер за няколко рекламни агенции. В 
момента работи в „Мирамарфилм“ като 3D аниматор, участвайки 
в създаването на редица реклами и филмите „Дзифт“ и „LOVE.
NET“.

Script: Vesselin Dochev 
Director, design, animation: Vesselin Dochev 
Music: Vesselina Dragolova-Danailova 
Production: NATFA, phone: +359 887 823733, vedobgr@mail.bg

An artist is eager to sculpt the elusive image of female perfection of 
stone. Unfortunately, a menacing and intrusive silhouette – that of his 
mother – would pop up in his figures. Is the sculptor to overcome his 
complex?

VESSELIN DOCHEV has graduated in Animation at NATFA, Sofia. 
He has worked as animator at Cadance studio and as a graphic de-
signer for several advertising agencies. Currently, he works at Mira-
marfilm as a 3D animator on a number of ads and on the features Zift 
and LOVE.NET.
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КРЪПКА
PATCH

2012, 6 мин, анимация
2012, 6 min, animation

Сценарий: Милена Симеонова 
Режисьор, художник, аниматор: Милена Симеонова 
Музика: Слав Симеонов, Йоханес Брамс 
Продукция: НБУ, тел. +359 897 606777 
little_miss_sorrow@abv.bg

В студен град един човек със скъсано палто се опитва да се стоп-
ли. В тясно ателие една шивачка устройва бляскав въображаем 
бал, където е поканено и скъсаното палто... Филмът е вдъхновен 
от снимка от 1900 г., запечатала работен ден в малко шивашко 
ателие в Ню Йорк.

МИЛЕНА СИМЕОНОВА завършва анимация в НБУ. В момента 
работи на свободна практика. Съавтор е на българското комикс 
списание „Ко-миксер“. Филмът й „Кръпка“ получава наградата на 
името на Доньо Донев за най-добър български филм на 9-я Све-
товен фестивал на анимационния филм Варна 2013.

Script: Milena Simeonova 
Director, design, animation: Milena Simeonova 
Music: Slav Simeonov, Johannes Brahms 
Production: NBU, phone: +359 897 606777 
little_miss_sorrow@abv.bg

A man in a ragged coat tries to warm himself in a cold city. A young 
sewer dances in a narrow dressmaking shop at a glamorous imag-
inary gala where the ragged coat is invited. The film is inspired by 
a picture of 1900, which shows a working day at a tailoring shop in 
New York.

MILENA SIMEONOVA has a BA in Animation from NBU. She is a 
freelance artist and a co-author in the Bulgarian Co-mixer comic strip 
magazine. Her film Patch received the Donyo Donev’s Award for Best 
Bulgarian Animated Film at the 9th International Festival of the Ani-
mated Film Varna 2013.
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ЛОРД БЪНДИ ОТ СОФИЯ
LORD BUNDY FROM SOFIA

2013, 80 мин, документален
2013, 80 min, documentary

Сценарий: Боряна Матеева, Константин Петров 
Режисьор: Иван Трайков 
Оператор: Емил Пенев 
Продукция: „Тристан филм“ – Станимир Трифонов, 
София, бул. „Дондуков“ 67, моб. 0888 325 002, 
tristanfilm@abv.bg; Здравко Ватев 
С подкрепата на СП „Култура“ на Столична община

През 1940 г. се раждат две момчета, Джон и Митко – едното в Ли-
върпул, другото в София. И двете започват да свирят на китара. 
Първото се прочува в целия свят и става икона на попмузиката. 
Второто е неизвестно дори на сънародниците си... Филмът въз-
кресява бурния дух на 60-те години на миналия век през съдбата 
и драмата на първата българска рок-група „Бъндараците“ и ней-
ния легендарен основател Димитър Милев – Бънди. Докато заби-
ват яко любимите си парчета, „порасналите момчета“ разказват 
темпераментно и безкомпромисно за времето и нравите в кому-
нистическа България и търсят измеренията на съвременния рок.

ИВАН ТРАЙКОВ е режисьор на около 15 документални филма сред 
които: „35 мм спомени“, „Закуска на тревата“, „Огън и плам“, „Бъл-
гарският полет“, „Крайна точка неизвестна“, „Джамалари“, „Щрихи 
от първия български парламент“, „Небесният покровител на Бъл-
гария“, „Лорд Бънди от София“, „Художникът и времето“, като на 
някои от тях е съсценарист или сценарист. Режисьор на игралната 
новела „Среща“ и на игрално-документалния „Следващо утро над 
родината“. Носител на български и международни награди. Режи-
сьор и сценарист в екипите на телевизионните предавания за кино 
„Киноцентърът представя: Понеделник 8½“ и „Кино по ноти“.

Script: Boriana Mateeva, Konstantin Petrov 
Director: Ivan Traykov 
Cinematography: Emil Penev 
Production: Tristan Film – Stanimir Trifonov, 67 Dondukov blvd, 
Sofia, mob. +359 888 325 002, tristanfilm@abv.bg; Zdravko Vatev 
With the support of Culture Program of Sofia Municipality

In 1940, two boys were born in Europe: one in Liverpool, UK; and the 
other in Sofia, Bulgaria. Both grew to become rock musicians. The 
former became a legendary performer and the latter remained un-
known even to his contemporaries. A documentary about the „roaring 
sixties“ of the twentieth century telling the dramatic story of the first 
Bulgarian rock band, Bundaratsite and their legendary founder Dimi-
tar Milev – Bundy. While performing their favourite pieces, the ‘grown 
up boys’ are speaking about that time, the fall of the ‘Socialist empire’ 
and the contemporary dimension to ‘rock’n’roll’.

IVAN TRAYKOV directed about 15 documentaries including: 35 mm 
Memories, Breakfast on the Grass, Fire & Flame, Bulgarian Wings, 
Destination Unknown, Jamalary, Glimpses of the First Bulgarian Par-
liament, The Heavenly Patron Saint of Bulgaria, Lord Bundy from 
Sofia, The Artist and the Time, being co-writer or writer of some of 
them. Director of TV feature Encounter and docu- feature Next Morn-
ing Over the Fatherland. Winner of many Bulgarian and international 
awards. Directed and wrote for the TV shows Boyana Film Presents: 
Monday 8 ½ and Notes on Film.
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МАЛТА – ДЕСТИНАЦИЯ НА ДЛАН
MALTA: A DESTINATION IN FULL VIEW

2013, 28 мин, документален
2013, 28 min, documentary

Сценарий: Бистра Варнева 
Режисьор: Мариета Бобева 
Оператор: Неделчо Чавдаров 
Продукция: Мариета Бобева, Варна, сп. „Почивка“, 
РТВЦ – Варна, тел. 052 394411, bistrav@abv.bg 
БНТ, Търговска дирекция, София, ул. „Сан Стефано“ № 29 
тел. +359 2 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

Документалният филм представя на зрителите културноистори-
ческите и природни забележителности на Малта през погледа на 
различни хора, интересни за туристите места, заведения, хотели 
с история, възстановки на историческите събития. Формулира 
отговор на въпроса защо Малта има успешна туристическа ин-
дустрия и какви положителни практики бихме могли да усвоим, 
за да рекламираме по-добре България пред света. 

МАРИЕТА БОБЕВА е автор на филмите „Балканът младее с 
нас“, „25 стъпки към балетния Олимп“, „Малта – географският 
кръстопът на Европа“ и др.

Script: Bistra Varneva 
Director: Marieta Bobeva 
Cinematography: Nedelcho Chavdarov 
Production: Marieta Bobeva, sp. Pochivka, RTVC – Varna 
phone: +359 52 394411, bistrav@abv.bg 
BNT, Trade Department, 29 San Stefano str., Sofia 
phone: +359 2 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

A documentary about Malta’s natural and cultural sites as seen by 
different people, about tourist attractions, restaurants, hotels that 
have stories to tell, re-enactments of historical events, showing the 
success story of the country’s tourist industry that could prove helpful 
to promote Bulgaria as a tourist destination much better. 

MARIETA BOBEVA has made The Balkan Mountains Grow Younger 
With Us, 25 Steps towards Ballet Olympus, Malta: European Geo-
graphic Crossroads, etc.
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МУЗИКАНТИТЕ ОТ ФИЛИПОВЦИ
THE MUSICIANS FROM FILIPOVTSI

2013, 34 мин, документален
2013, 34 min, documentary

Сценарий: Илия Костов 
Режисьор: Илия Костов 
Оператор: Ярослав Ячев 
Продукция: „Нике–И“ – Илия Костов 
София, бул. „Мария Луиза“ 35А, ап. 22, моб. 0879 013305 
iliyakos@abv.bg

Документалният филм „Музикантите от Филиповци“ ще разбие 
представата за българския ром като ретрограден тип, превърнал 
се в естествен маргинал на обществото, чийто модел на пове-
дение е да руши и да не се съобразява с нормите и правила-
та. Понеже има основание за такава обществена представа, то 
най-добре тя може да бъде опровергана от представители на 
същия етнос, които имат нормални разбирания за човешките от-
ношения, морала, работата. Единствено тези „бели врани“ могат 
да приобщят съседите си към проявите на нормално човешко 
поведение, чрез творчески практики, които децентрализират 
културния живот и създават благоприятни условия за творческа 
работа в периферията, явявайки се същевременно и убедителен 
пример за етнокултурно многообразие.

ИЛИЯ КОСТОВ е завършил българска филология във ВТУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“. От 1979 г. е асистент-режисьор и втори режисьор 
в СИФ „Бояна“, работи и в БНТ. От 1991 г. е независим продуцент. 
Преподавател по кинодраматургия в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Автор 
на романи, на сценарии за документални и игрални филми. Сред 
филмите му като режисьор са документалният „Константин Велич-
ков – европеецът“ (2009), както и игралните „Трака-трак“ (1996), 
„Асистентът“ (2002), „Време за жени“ (2007), „Слънчево“ (2012).

Script: Iliya Kostov 
Director: Iliya Kostov 
Cinematography: Yaroslav Yachev 
Production: Nike–I – Iliya Kostov, 
35А Maria Luisa Blvd., ap. 22, Sofia 
phone:  +359 879 013305, iliyakos@abv.bg

The documentary dismisses the idea of Romany people in Bulgar-
ia as marginalized retrogrades, whose typical social behaviour is to 
obliterate and defy rules and norms. Though having some grounds, 
such an idea is best to be refuted by representatives of the same 
ethnos, who hold normal views of human relationships, morality 
and work. These mavericks are the only ones able to integrate their 
neighbours into behaving like normal human beings through creative 
practices, decentralizing cultural life and establishing environment for 
creative work in the periphery, being at the same time a persuasive 
example of ethnocultural diversity.

ILIA KOSTOV graduated in Bulgarian Philology from the Universi-
ty of Veliko Tarnovo. Since 1979 he has been an assistant director 
at the Boyana Film Studios and the BNT; since 1991, independent 
producer. He published novels and scripts of documentaries and fic-
tion films. Teaches Scriptwriting at the NATFA, Sofia. He has made a 
number of documentaries and the fiction films Track-a-Track (1996), 
The Assistant (2002), Time for Women (2007), Sunny Side (2012).
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НОН СТОП
NON STOP

2013, 2 мин, анимация
2013, 2 min, animation

Сценарий: Биляна Иванова, Андрей Цветков 
Режисьор: Андрей Цветков 
Оператор: Биляна Иванова 
Продукция: Андро филм ЕООД, тел. 088 880 6884, 
факс: 02 951 52 40, trik_film@hotmail.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Винаги е имало и винаги ще има хора, чиито идеи движат света 
напред. Филм за малцината, осмелили се да осъществят идеите 
си с цената на живота си.

АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ е роден през 1954 г. в София. От 1978 г. рабо-
ти в анимационния жанр като художник-постановчик и аниматор, 
направил повече от 20 филма. Има реализирани няколко рекла-
ми. През 2003 г. прави режисьорски дебют с филма „Дребосъ-
кът“, а през 2006 г. е удостоен с наградата на СБФД (за периода 
2003–2005 г.) за режисура на анимационен филм. Носител е и на 
награда за режисура в анимационно кино за 2009 г. на Българ-
ската филмова академия.

Script: Bilyana Ivanova, Andrei Tzvetkov 
Director: Andrei Tzvetkov 
Cinematography: Bilyana Ivanova 
Production: Andro Film, phone: +359 88 880 6884, 
fax: +359 2 951 52 40, trik_film@hotmail.com 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

There has always been and there will always be men, whose ideas 
have propelled the world forward. This is a film about those few, who 
have sacrificed themselves to implement their ideas.

ANDREY TZVETKOV was born in 1954 in Sofia. He has been work-
ing as an animator and an art-director ever since 1978. He is the art 
director and animator of more than 20 films and of several commer-
cials. The Little Chap (2003) was his debut as a director. Winner of 
the award of the Union of Bulgarian Filmmakers for 2003–2005 and 
of the Animated Film Director Award of the Bulgarian Film Academy 
(2009).
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НОЩТА НА БУХАЛА
THE NIGHT OF THE OWL

2013, 5 мин, анимационен
2013, 5 min, animation

Сценарий: Пламен Николов 
Режисьор: Пламен Николов 
Музика: Алън Мурхауз 
Продукция: Ен Филмс Продакшънс 
тел. 032 620 550, моб. 0889 43 86 16 
nfilms@abv.bg,  
С подкрепата на ИА Национален филмов център, 
Антония Николова

Цитирайки латински сентенции, мъдър бухал става свидетел на 
разгулна веселба. Гневно заклеймява сладострастниците, но 
дали ще остане пуритан докрай?

ПЛАМЕН НИКОЛОВ е роден през 1986 г. в Пловдив. През 2005 
г. завършва „Компютърна графика и дизайн“ в Образцова мате-
матическа гимназия „Акад. Кирил Попов“. През 2011 г. завършва 
„Анимационна режисура“ в НБУ. „Нощта на бухала“ е дебютният 
му филм.

Script: Plamen Nikolov 
Director: Plamen Nikolov 
Music: Alan Moorhouse 
Production: Nfilms Productions 
phone: +359 32 620 550, mob. +359 889 43 86 16 
nfilms@abv.bg,  
With the support of EA Bulgarian National Film Center, 
Antonia Nikolova

Citing Latin epigrams, a wise owl witnesses dissipated revelry. He 
angrily dispraises voluptuous people, but will he remain Puritan to 
the very end? 

PLAMEN NIKOLOV was born in Plovdiv in 1986. In 2005 he grad-
uated in Computer Graphic and Design from the Acad. Kiril Popov 
Math High School. He graduated in Animation Directing from the 
New Bulgarian University, Sofia in 2011. The Night of the Owl is his 
debut film.
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ОБСЕБВАНЕ
OBSESSION

2013, 5 мин, анимация
2013, 5 min, animation

Сценарий: Стоян Дуков 
Режисьор: Стоян Дуков 
Оператор: Марина Русинова 
Продукция: ЕТ „Трикси“ – Стоян Дуков, 
София 1000, бул. „Дондуков“ 49, ет. 1, 
тел. 02 989 5043, 
stoyandukov@hotmail.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Един филм за страстите, които могат да опустошат човешката 
душа.

СТОЯН ДУКОВ е роден през 1931 г. Работи в областта на ка-
рикатурата и като художник-постановчик, режисьор и сценарист 
на анимационни филми. Автор е на повече от 50 анимационни 
филма, сред които „Га“, „Ан пасан“, „Февруари“, „Га мажор“, „Сър-
беж“, „Юни“, „Обсебване“, „Четвъртото желание“  и много други, 
получили редица международни отличия.

Script: Stoyan Dukov 
Director: Stoyan Dukov 
Cinematography: Marina Rusinova 
Production: Triksi – Stoyan Dukov 
49 Dondukov blvd., et. 1, 1000 Sofia 
phone: +359 2 989 5043 
stoyandukov@hotmail.com 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

A film about passions souring one’s very soul.

STOYAN DUKOV was born in 1931. He works in the field of cartoons 
as a director and writer. He has made more than 50 cartoons with the 
most popular of them: Gaw, En Passant, February, Gaw-major, Itch, 
June, Obsession, The Fourth Wish, etc., that have won him a number 
of international honours.
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ОРКЕСТЪРЪТ НА СОФИЯ
THE SOFIA’S ORCHESTRA

2013, 80 мин, документален
2013, 80 min, documentary

Сценарий: Хелия Чавдарова 
Режисьор: Росен Елезов 
Оператор: Цветан Недков 
Продукция: Херос вижън ООД – Росен Елезов, 
София 1421, ул. „Лозенец“ 34-А, 
rossengogen@gmail.com, mob. 0899 102 500; БНТ 
С подкрепата на Столична община

Филмът е посветен на 50-годишнината от създаването на леген-
дарния „Оркестър София“. Той ни връща към атмосферата на 
култовите за 60-те и 70-те години на миналия век места. Разказ-
ва за пионерите – едни от най-значимите фигури на българската 
поп, рок и джаз музика по времето на Студената война. Среща 
ни с личната драма на оцелелите музиканти от „Оркестър Со-
фия“ при самолетната катастрофа от 1971 г. И предава тяхната 
дълбока надежда и вяра в силата и смисъла на създаването на 
музика.

РОСЕН ЕЛЕЗОВ е завършил кинознание и кино и телевизионна 
режисура в НАТФИЗ.  Носител е на редица награди за филмите 
си, сред които са „Ето човека“ (1990), „Черната тетрадка“ (1995), 
„Хроника на едно национално предателство“ (1998), „Тъй рече 
Ванга“ (2004), „По особено жесток начин“ (2008), „Отвъд думите“ 
(2009), „Безсребърници“ (2010), „Оркестърът на София“ (2013).

Script: Helia Chavdarova 
Director: Rossen Elezov 
Cinematography: Tsvetan Nedkov 
Production: Heros Vision – Rossen Elezov 
34-A Lozenets str., 1421 Sofia 
phone: +359 899 102 500; rossengogen@gmail.com, BNT 
With the support of Sofia Municipality

The film is occasioned by the 50th anniversary of the emblematic 
Sofia Orchestra band and the ambience of Sofia’s hot places in the 
1960s and the1970s. It is about the pioneers and significant figures 
of the Bulgarian pop, rock and jazz of the Cold War era; about the 
personal drama of the survivors from the band in the big plane crash 
of 1971; about their great expectations and belief in the power and 
making of music.

ROSSEN ELEZOV graduated in Film and TV Directing at the NATFA, 
Sofia. He has received many awards for his films, with Ecce Homo 
(1990), The Black Notebook (1995), Chronicle of a National Treason 
(1998), Thus Spoke Vanga (2004), With Extreme Cruelty (2006), Be-
yond Words (2009), Penniless (2010), The Sofia’s Orchestra (2013) 
among others.
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ОЩЕ ЛИ БРОДИШ, ДЕЛЧЕВ ВОЙВОДО!
DO YOU STILL WANDER, DELCHEV VOIVODE!

2013, 43 мин, документален
2013, 43 min, documentary

Сценарий: Красимир Кушев, Валери Яков 
Режисьор: Валери Яков 
Оператор: Любен Панков 
Продукция: БНТ 2, Нели Кристинова, София, ул. Сан Стефано  29 
тел. +359885515626, n_kristinova@abv.bg

Защо и днес се връщаме към съдбата на тленните останки на 
Гоце Делчев? Какво остава скрито зад клетото им митарстване 
в три балкански страни?  „Още ли бродиш, Делчев войводо!“ е 
изграден върху спомените на  Михаил Чаков и Пею Яворов, а 
съвременните аспекти на темата представят проф. Андрей Пан-
тев и проф. Михаил Неделчев. Консултанти на филма са акад. 
Георги Марков и доц. д-р Димитър Тюлеков.

ВАЛЕРИ ЯКОВ е роден през 1958 г. Започва работа в РТВЦ – 
Бла гоевград през 1982 г., а през 1992 г. става ръководител на 
ме дията. Автор на над 30 документални филма, много от тях с 
наг ради от национални и световни филмови фестивали. Някои 
от филмите му са „Огражден и Малешевия“ (2005), „Един ден 
в Добърско“ (2007), „По следите на Траките“ (2007), „Чудеса и 
тайнства на Рилския манастир“ (2008), „Никола Пиколо – не-
извървяният път“ (2010), „Преспа – сълзите на бога“ (2009), „В 
степите на Калмикия“ (2009), „Белият кораб на сушата“ (2011), 
„Озарения от Хиос“ (2013).

Script: Krasimir Kushev, Valery Yakov 
Director: Valery Yakov 
Cinematography: Luben Pankov 
Production: BNT 2, Nely Kristinova, 29 San Stefano str., Sofia 
phone: +359885515626, n_kristinova@abv.bg

Why are we bringing once again the issue of Gotse Delchev’s mor-
tal remains? What remains hidden behind their woeful wandering in 
three Balkan states? Built on the memoirs of Mihail Chakov and Peyo 
Yavorov, the documentary broaches the contemporary aspects of the 
subject as presented by Professor Andrey Pantev and Professor Mi-
hail Nedeltchev. Film consultants are Acad. Georgi Markov and Dr. 
Dimitar Tyulekov.

VALERI YAKOV was born in 1958. He started his career at Blagoev-
grad Regional TV Centre in 1982 to become its director in 1992. He 
is the author of over 30 documentaries, many of them awarded at 
national and international festivals, with Ograzhden and Malesheviya 
(2005), A Day in Dobarsko (2007), The Vestiges of the Thracians 
(2007), Wonders and Secrets of the Rila Monastery (2008), Prespa: 
the Tears of God (2009), In the Steppes of Kalmykia (2009), Nicola 
Picollo: The Path not Taken (2010), The White Ship Ashore (2011), 
Illuminations of Chios (2013).
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ПРЕХОДЪТ ИЛИ КАКВО СТАНА С НАС
THE TRANSITION OR WHAT HAPPENED TO US

2013, 129 мин, документален
2013, 129 min, documentary

Сценарий: Атанас Киряков 
Режисьор: Атанас Киряков 
Оператор: Иван Тонев 
Продукция: Арс диджитал студио – Иван Тонев 
София, ул. „Попова шапка“ 19, п.к. 1505, моб. 0888 277 328, 
0886 834 663, тел./факс: 02 846 83 62, office@arsdigital.org 
С подкрепата на ИА Национален филмов център, 
програма МЕДИА на ЕС

За хората от бившите тоталитарни източноевропейски страни 
свободата е съдба. Нейната липса става инструмент за манипу-
лация в ръцете на бившата Държавна сигурност и златен трезор 
за наследниците й днес. Какво е зловещото наследство на тези 
режими? Ще успеят ли тези страни да се интегрират напълно в 
Европа след тежките травми, нанесени от системата?

АТАНАС КИРЯКОВ е завършил Висшата школа за филмово 
изкуство в Париж през 1963 г. Работил е като режисьор в БНТ 
(1966–1970) и в Студия „Време“ (1970–1982). Автор е на над 
100 филма, сред които „За служебно ползване“ (1989), „Дело 
№30“ (1989), „Оцелелите – лагерни разкази“ (1990), „Обречени-
те“ (1993), „Очи“ (1993), „Цяр“ (2000), „Борис Сарафов – човек 
со звезда на челото“ (2003), „Летящите хора на Жоел“ (2007), 
„Голямата любов на френския „терорист“ Абел Рамбер“ (2008), 
„Иван Кирков или да се спасиш в спомена“ (2009), „Омагьосан от 
морето“ (2010), „Горяни“ (2011).

Script: Atanas Kiryakov 
Director: Atanas Kiryakov 
Cinematography: Ivan Tonev 
Production: ARS Digital Studio – Ivan Tonev, Blagomir Alexiev 
19 Popova Shapka str., Sofia, p.b. 1505, mob: +359 888 277 328, 
+359 886 834 663, phone/fax: +359 2 846 83 62, office@arsdigital.org 
With the support of EA National Film Center, MEDIA Programme of 
the EU

For the people from the former totalitarian and East European coun-
tries, freedom is destiny. Lack of freedom becomes an instrument of 
manipulation in the hands of the former State Security and a treasure 
trove for its successors today. What is the sinister heritage of those 
regimes? Will those countries succeed to integrate fully into Europe 
after the severe traumas, inflicted by the system?

ATANAS KIRYAKOV graduated from the Higher School of Film Arts 
in Paris in 1963. He has worked at the BNT (1966/70) and at Vreme 
Film Studio (1970/82). He has made more than 100 films, For Official 
Use (1989), Case No. 30 (1989), Survivals: Stories of the Concentra-
tion Camps (1990), The Condemned (1993), Eyes (1993), Remedy 
(2000), Boris Sarafov: The Man With a Star on His Brow (2003), Jo-
el’s Flying People (2007), Hell In Paradise (2007), The Great Love 
of the French „Terrorist“ Abel Rambert (2008), Ivan Kirkov or Save 
Yourself in Memory (2009), Enchanted By the Sea (2010), Goryani 
(2011), to name but a few.
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РАЗБЪРКАНИТЕ НИШКИ. ФИЛМ ЗА ГОЛО БЪРДО
THE JUMBLED THREADS. A FILM ABOUT GOLO BARDO

2012, 45 мин, документален
2012, 45 min, documentary

Сценарий: Веселка Тончева 
Режисьор: Екатерина Минкова 
Оператор: Камен Колев 
Продукция: Кайа вижън ЕООД – Камен Колев 
София 1202, бул. „Стефан Стамболов“ 56, моб. 0899 835 665, 
producer@kayavision.com

Филмът представя областта Голо бърдо, която след Балканските 
войни остава на албанска територия. „Герои“ на филма са го-
лобърдците, които почти 100 години живеят като албански граж-
дани с трудното си всекидневие и с шумното си празнуване, с 
въпроса „Кои сме ние?“ и „Къде ни е мястото?“, със „затворената“ 
граница, спомените за времето на Енвер Ходжа и с бункерите 
насред нивите, с ритуалните песни на сватба и наздравиците на 
споделената трапеза... с живота, видян от тях като филм.

ЕКАТЕРИНА МИНКОВА завършва НАТФИЗ в класа на академик 
Л. Стайков. Повече от 10 години е сценарист и режисьор в БНТ 
на документални, етнографски, музикални и образователни фил-
ми и предавания. Автор  е на текстове за кино, есета, пътеписи, 
изследвания. През 2005 г. получава награда за романа си „За-
връщане във Фифлия“.

Script: Veselka Toncheva 
Director: Ekaterina Minkova 
Cinematography: Kamen Kolev 
Production: Kaya Vision – Kamen Kolev 
56 Stefan Stambolov blvd., 1202 Sofia, phone: +359899 835 665, 
producer@kayavision.com

This film is about the region of Golo Bardo, which after the Balkan 
Wars has remained within Albania. The characters are the Golobard-
ians themselves, who have lived for almost a century now as Alba-
nian citizens with their hard daily life and boisterous celebrations, 
asking themselves questions like „Who are we?“ and „Where do we 
belong?“ Presently, they tell stories about their „closed“ border and 
memories of Enver Hoxha times and bunkers in the fields, of cere-
monial wedding songs and drinking toasts at the shared feast…about 
their life, which they take as if it’s a movie.

EKATERINA MINKOVA graduated from NATFA in the classes of Prof. 
Ludmil Staikov. She has contributed for BNT for over a decade now 
as a writer and director of documentary, musical and educational 
films and TV shows. She has published essays, travel notes and 
studies and the award-winning debut novel Back to Fiflia (2005).
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РЕКИ БЕЗ МОСТОВЕ
BRIDGELESS RIVERS

2013, 75 мин, документален
2013, 75 min, documentary

Сценарий: Марин Дамянов, Пенчо Ковачев 
Режисьори: Кристина Грозева, Петър Вълчанов 
Оператор: Крум Родригес 
Продукция: Инкомс Проджект – Пламен Йорданов 
София 1164, бул. „Джеймс Баучер“ 22A, ет. 2, моб. 0888 220978 
plam.yordanov@gmail.com, БНТ 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Ромите Цветан (18) и Наско (13) са приятели. Те живеят в най-бе-
дния район на Европа. Преди 3 години Цветан и българското мо-
миче Албена (16) застават прегърнати пред идващия влак, за-
щото любовта им е невъзможна. Албена умира, а днес Цветан 
благодари на Бога за подарения му втори живот. Наско страда, 
че майка му го е изоставила. В ужасяваща мизерия двамата при-
ятели търсят начин да оцелеят и поне някакъв мотив да продъл-
жат да живеят.

КРИСТИНА ГРОЗЕВА и ПЕТЪР ВЪЛЧАНОВ работят съвместно 
още от студентските години. Първият им филм като сърежисьори 
е „Аварийно кацане“, отличен с награда „Златна роза“ за най-до-
бър телевизионен филм. Следва късометражният филм „Скок“, 
който е първият български късометражен филм с номинация за 
наградите на Европейската филмова академия; отличен е с на-
гради в Клермон Феран, Брюксел, Пусан.

Script: Marin Damyanov, Pencho Kovachev 
Directors: Kristina Grozeva, Peter Valchanov 
Cinematography: Krum Rodriguez 
Production: INCOMS Prpject – Plamen Yordanov 
22A James Baucher Blvd., floor 2, 1164 Sofia 
phone: +359 888 220 978, plam.yordanov@gmail.com, BNT 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

Two Roma teenagers, Tsvetan (18) and Nasko (13) are friends. They 
live in the poorest region of Europe. Two years ago Tsvetan and 
the Bulgarian girl Albena (16) stood on railway tracks in front of an 
on-coming train because their love was impossible. Albena died and 
presently, Tsvetan thanks God for the new lease of life he was given. 
Nasko depressed because his mother has abandoned him. Amidst 
the horrifying poverty the two friends are striving to find a way and a 
reason to survive.

KRISTINA GROZEVA and PETER VALCHANOV started working 
jointly as students and their first movie as co-directors was Emergen-
cy Landing, awarded the Golden Rose Prize for Best TV Film. Their 
next short film Jump was the first ever Bulgarian nominee for the 
European Film Awards 2013; winner at the festivals in Clermont-Fer-
rand, Brussels, Busan.
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РОМ КИХОТ
ROMA QUIXOTE

2013, 61 мин, документален
2013, 61 min, documentary

Сценарий: Петя Накова, Нина Пехливанова 
Режисьори: Петя Накова, Нина Пехливанова 
Оператор: Димитър Костов 
Продукция: Арс диджитал студио – Иван Тонев, Благомир Алек-
с и ев, София, ул. „Попова шапка“ 19, п.к. 1505, моб. 0888 277328, 
0886 834663, тел./факс: 02 846 83 62, office@arsdigital.org 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Филм за „средната“ ромска класа – смеят се от горест, плачат от 
щастие и се питат цигани ли са или българи. След като го гледа-
те, може да кажете, че вече сте живели в ромска махала.  В ци-
ганския квартал има благоустроена част, в която живеят героите, 
и гето, а по средата се намира площад с магазини и кафенета. 
Между тях съществуват пародийни контрасти и неизбежни при-
лики. Филмът проследява събитията в живота на четирима герои 
в продължение на една година.

ПЕТЯ НАКОВА е родена в София през 1974 г. Завършила е ма-
гистратура в Техническия университет, София, специалност ма-
шинен инженер. Работила е като сценарист на токшоу за човеш-
ките права и свободи, режисьор на късометражни филми, втори 
асистент-режисьор в сериал и монтажист във филмова къща.

НИНА ПЕХЛИВАНОВА е родена през 1986 г. в София. Организа-
тор е на филмови предизвикателства в неформалната артистич-
на платформа „CineMafia“ (http://sofiashort.com/). Работи няколко 
години в отдел „Гости“ на международния София филм фест и 
като първи и втори асистент-режисьор в няколко български иг-
рални филма. Двете завършват филмова и телевизионна режи-
сура в НБУ през 2010 г. „Ром Кихот“ е дебютният им филм.

Script: Petya Nakova, Nina Pehlivanova 
Directors: Petya Nakova, Nina Pehlivanova 
Cinematography: Dimiter Kostov 
Production: ARS Digital Studio – Ivan Tonev, Blagomir Alexiev 
19 Popova Shapka str., Sofia, p.b. 1505, mob. +359 888 277 328, 
+359 886 834 663, phone/fax: +359 2 846 83 62, office@arsdigital.org 
With the support of EA National Film Center

A film about the Gypsy „middle“ class: they are laughing with grief and 
crying with happiness. It feels like living in a Romany neighbourhood.  
The leading characters live in the urbanized part of the neighbour-
hood, the other part of which is a ghetto and there is a square with 
shops and cafes between them. The two parts live in comic contrast, 
sharing, of course, inevitable similarities. The film follows the events 
in the lives of four locals over a year.

PETYA NAKOVA was born in Sofia in 1974. She majored in machine 
engineering from the Technical University, Sofia. She worked as a 
scriptwriter for a talk show addressing human rights and freedoms and 
as a second assistant-director in a TV series. She is a freelance author.

NINA PEHLIVANOVA was born in 1986 in Sofia. She is organizer of 
film challenges in the informal artistic platform CineMafia (http://sofi-
ashort.com/). She worked several years in the Guests Department, 
Sofia International Film Fest. Since 2009, she has been working as 
1st and 2nd assistant-director for various Bulgarian feature films. The 
two graduated in Film Directing at NBU in 2010. The film Roma Quixote 
is their debut full-length documentary.
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СЪТВОРЕНИЕ
GENESIS

2013, 2 мин, анимация
2013, 2 min, animation

Сценарий: Йоана Александрова 
Режисьор: Йоана Александрова 
Оператор: Йоана Александрова 
Продукция: Йоана Александрова 
19 Broomhouse Street South, EH11, Edinburgh, UK 
тел. +447763516016, alexandrova.yoana@gmail.com

„Сътворение“ е метафорично разглеждане на зараждането на 
живот. Създател или еволюция? Организми биват „издишвани“ 
от устата на гигантско божество, докато то самото не еволюира 
в друго същество. „Сътворение“ е анимационна миниатюра, 
създадена за един ден като последен филм от поредицата от 
десет филма, направени за по един ден в анимационната рабо-
тилница, организирана между Единбургския колеж по изкуствата  
(ЕCA) и Нов български университет, наречена „10 филма, 10 дни, 
2 града“.

ЙОАНА АЛЕКСАНДРОВА е родена в град Троян през 1987 г. Ба-
калавърска степен по анимационно кино получава в Нов българ-
ски университет. Работи като художник, илюстратор и аниматор 
на свободна практика. Увлича се най-вече по стила стоп-кадър 
анимация. В момента  учи магистратура със специалност анима-
ция в Единбургския университет, Шотландия.

Script: Yoana Alexandrova 
Director: Yoana Alexandrova 
Cinematography: Yoana Alexandrova 
Production: Yoana Alexandrova 
19 Broomhouse Street South, EH11, Edinburgh, UK 
phone: +447763516016, alexandrova.yoana@gmail.com

A metaphorical account of the germ of life: Was there a Maker of all 
things or was it a process of evolution? An enormous deity exhales 
organisms while it itself evolves into another creature. Genesis is a 
short animated film made within a day as the last one of a series of 
ten films made within one day each at the animation workshop jointly 
organized by Edinburgh College of Art and the New Bulgarian Univer-
sity and titled 10 Films, 10 Days, 2 Cities.

YOANA ALEXANDROVA (1987) was born in Trojan, Bulgaria and 
graduated from the New Bulgarian University with a BA in animation. 
She works as a freelance artist/animator/illustrator. Yoana is mostly 
interested in working with the stop frame technique. She is currently 
studying MA Animation at the University of Edinburgh, ECA, Edin-
burgh, Scotland.
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УЛИЦА МОСКОВСКА. Хиляда крачки в историята
MOSKOVSKA STREET. A Thousand Steps in History

2013, 54 мин, документален
2013, 54 min, documentary

Сценарий: Иванка Гезенко 
Режисьор: Галина Кралева 
Оператор: Александър Лазаров 
Продукция: Блу Бокс Продукшънс ООД, 
тел. 0888 813931; info@blubox-bg.com

Този филмов разказ е посветен на една софийска улица – „Мос-
ковска“. Преминавайки заедно нейните приблизително 1 000 ме-
тра, ще се опитаме да Ви разкажем и покажем архитектурния 
облик на сградите от двете й страни, историите на хората, които 
са градили, историите на обитаващите съграденото и историята 
на онези, които се опитват да надградят и опазят всичко заед-
но – и хората, и сградите. Движението по улица „Московска“ е 
еднопосочно – също като времето. Но за да бъде „Времето в нас 
и ние във времето“ (В. Левски), понякога трябва да спрем, да се 
върнем условно назад, за да почувстваме духа му. С нашите 1 
000 крачки, изминати по улица „Московска“, ще усетим духа на 
Сердика, Средец и София, която расте, но не старее…

ГАЛИНА КРАЛЕВА завършва кино и телевизионна режисура във 
ВГИК, Москва през 1975 г. Специализира в Холандия при кинодо-
кументалиста Йорис Ивенс. Работи като режисьор в СТФ „Екран“ 
(1977–1992), БНТ (1996–1999) и на свободна практика. Режисьор 
на видеоклипове и реклами, 2 игрални и 110 документални фил-
ма. Сред тях са „Отвъд бариерата“, „Една жена, един мъж…“, 
„Нито дъх“, „Птицата“, „Майки“, „Бавно време“.

Script: Ivanka Gezenko 
Director: Galina Kraleva 
Cinematography: Alexander Lazarov 
Production: Blue Box Productions Ltd 
phone: +359 888 813931; info@blubox-bg.com

A film about Moskovska Street in Sofia. Passing along the 1,000-odd 
metres of this street, the filmmakers are showing the architectural 
style of the buildings on either side, the stories of the people who built 
those, the stories of those who lived in what was built and the story 
of those trying to build onto them, keeping both people and buildings. 
Moskovska is a one-way street, just like time itself. But to make sure 
that „we shape the times and the times shape us“ (Vasil Levski), one 
has to stop every now and then and look back for a while to sense its 
vibes. Making these 1,000 steps along Moskovska Street, one would 
feel the ambience of Serdika, Sredets and Sofia, a city that grows but 
never ages...

GALINA KRALEVA graduated in Film and TV Directing at the All-Rus-
sian State University of Cinematography (VGIK), Moscow in 1975. 
She trained in the Netherlands with the documentary filmmaker Joris 
Ivens. She worked as a film director at Ecran Film Studio (1977/92), 
BNT (1996/99); a freelancer since 2000; author of videos and com-
mercials, 2 fiction films and 110 documentaries: Beyond the Barrier, 
One Woman, One Man, The Bird, No Breath, Mothers, Slow Time to 
name just a few.
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ФЪРЧИ, О ДРУЖЕ. Одеса в българското духовно възраждане 
FLY, O MY FRIEND. Odessa in the Bulgarian Spiritual Revival

2013, 51 мин, документален
2013, 51 min, documentary

Сценарий: Юрий Дачев 
Режисьор: Юрий Дачев 
Оператор: Симеон Киров 
Продукция: „Аудиовидео Орфей“ ЕАД, София, бул. Самоков 60 
тел. 02 8660 048, studio@audiovisual-bg.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Одеса, редом с Букурещ и Гюргево, е един от най-важните еми-
грантски  центрове в историята на българското духовно Възраж-
дане. Тръгвайки от многобройните съдби и следи на наши съна-
родници в този град, филмът вълнуващо разкрива възгледите, 
душевността и най-вече дълбокия патриотизъм на едно младо 
поколение етнически българи, което приема родината на пред-
ците си като своя собствена.       

ЮРИЙ ДАЧЕВ e драматург, сценарист и тв водещ. Автор на пие-
сите „Праведните не закусват в петък“, „Салон за плач“, „Пансион 
за кучета“, „Вчерашни целувки“ и др. Бил е заместник-министър 
на културата (1999–2001). Сценарист и съсценарист на филми 
и тв сериали, сред които „Пансион за кучета“ (2001), „Пътуване 
към Йерусалим“ (2003), „Ганьо Балкански се завърна от Европа“ 
(2004), „Азбука на надеждата“ (2005), „Светът е голям и спасение 
дебне отвсякъде“ (2007), „Магна Аура“ (2007), „Концерт за оце-
лелите“ (2014).  „Фърчи, о, друже. Одеса в Българското духовно 
възраждане“ е дебютът му като режисьор.

Script: Yuri Datchev 
Director: Yuri Datchev 
Cinematography: Simeon Kirov 
Production: Audiovideo Orpheus, 60 Samokov blvd., Sofia 
phone: +359 2 8660 048, studio@audiovisual-bg.com 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

Odessa, along with Bucharest and Giurgiu, was one of the most im-
portant cities to the Bulgarian immigrants in the days of Bulgaria’s 
National Revival. Starting from many stories and traces left by our 
countrymen in this city, the film reveals exciting views, mentalities 
and especially the deep patriotism of a young generation of ethnic 
Bulgarians, who accept their ancestral homeland as their own.

YURI DATCHEV is a playwright, screenwriter and TV host. He has 
written the theatre plays The Righteous Do Not Eat Breakfast On 
Friday, Weep Hall, Dogs Home, Yesterday Kisses, etc. Writer and 
co-writer of movies and TV series, including Dogs Home (2001), 
Journey to Jerusalem (2003), Ganyo Balkanski Returned From Eu-
rope (2004), Alphabet of Hope (2005), The World is Big and Salvation 
Lurks Around the Corner (2007), Magna Aura (2007), Concerto for 
Survivors (2014). He was Deputy Minister of Culture (1999–2001). 
With Fly, O, My Friend. Odessa In The Bulgarian Spiritual Revival he 
makes his directorial debut.
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ХАБИТАТ
HABITAT

2013, 4 мин, анимация
2013, 4 min, animation

Сценарий: Ина Георгиева 
Режисьор, художник и аниматор: Ина Георгиева 
Музика: Alakazam 
Продукция: НБУ, 
моб. +359 887 327372, ina.ta.ta@gmail.com 
С подкрепата на Американска фондация за България

В хабитата се ражда нов човек. Изхвърлен от другите, той поема 
по нов път. Колко далеч ще отиде?

ИНА ГЕОРГИЕВА завършва анимация в НБУ. В момента работи 
като дизайнер. Филмът „Хабитат“ има награда за най-добър сту-
дентски филм на 10-ия Европейски фестивал на анимационния 
филм BALKANIMA 2013, Белград, Сърбия

Script: Ina Georgieva 
Director, design, animation: Ina Georgieva 
Music: Alakazam 
Production: NBU 
phone: +359 887 327372, ina.ta.ta@gmail.com 
With the support of American Foundation for Bulgaria

A new man is born in the habitat. Kicked out by the others he takes a 
new direction. How far will he go?

INA GEORGIEVA graduated in Animation from NBU. Currently she 
works as an interaction designer. Habitat won the Best Student Film 
Award at Balkanima European Animated Film Festival 2013, Bel-
grade, Serbia.
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ХЛЯБ И ЗРЕЛИЩА
BREAD AND CIRCUSES /PANEM AT CIRCENSES/

2013, 54 мин, документален
2013, 54 min, documentary

Сценарий: Христо Илиев – Чарли 
Режисьор: Георги Стоев – Джеки 
Оператор: Тони Стоев 
Продукция: Георги Стоев – Джеки, пл. „Славейков“ 2Б, ап. 1, 
моб. 0888350937, kugan2@abv.bg 
С подкрепата на ИА Национален филмов център

Боби е направил първата независима циганска телевизия в 
Кюстендил. Снима репортажи и сватби. Освен това всяка су-
трин  в 6 часа разнася хляба в цялата циганска махала. Зато-
ва и филмът се казва „Хляб и зрелища“. Боби се явява нещо 
като пътеводител из мъките, мизерията и неволята на циган-
ската общност, които въпреки това, а може би и заради това 
съжителстват с истинско веселие и радост. Ще се срещнем с 
травестит, с неговите неволи и радости. Ще присъстваме на 
репетициите на циганския църковен хор. Ще срещнем и циган-
че, осиновено преди 20 години, което за първи път вижда ис-
тинската си майка. Абе, гледайте филма. Ще ви е интересен.

ГЕОРГИ СТОЕВ – ДЖЕКИ защитава магистърска степен по би-
ология в Дрезден, Германия, през 1966 г. Бил е асистент-опера-
тор, асистент-режисьор и режисьор в Студия „Време“, Студия 
„Спектър“, БНТ и СИФ „Бояна“ (1967-1988). От 1969 до 1996 
г. създава над 50 научнопопулярни и документални филма, 
както и игралните „Нашият Шошканини“, „Патилата на Спас и 
Нели“, новелите „Разводът преди“, „Разводът сега“. От 1996 г. 
е режисьор на свободна практика. Носител на национални и 
международни награди, сред които и „Златен ритон“ за филми-
те „Броени дни“ (1977) и „Отец Иван и неговите деца“ (2010).

Script: Hristo Iliev – Charlie 
Director: Georgi Stoev – Jacky 
Cinematography: Tony Stoev 
Production: Georgi Stoev – Jacky, 2B Slaveikov Square, ap. 1, Sofia 
mobile: +359888350937, kugan2@abv.bg 
With the support of EA Bulgarian National Film Center
Bobby, a.k.a. the TV set up the first independent Gypsy TV station. He films 
news reports, weddings and customized programmes. This is the Roma 
neighbourhood of Kyustendil, a small town in South-Western Bulgaria. Be-
sides, he wakes up at 5am to deliver all the bread for the neighbourhood. 
Hence, the title of the documentary, Bread And Circuses. It is a film about 
more than just Bobby, his TV or bread deliveries. Our main character, per 
se, guides us through the suffering, misery and tribulations of the Gypsy 
community, who still, or rather, yet, persevere and coexist within true joy 
and happiness. We shall meet a transvestite, getting to know his/her ups 
and downs. We shall attend the all-Gypsy church choir rehearsals; we shall 
make acquaintance with a Roma boy, adopted in the US some 20 years 
ago, who meets his natural mother for the first time. Well, just go on and 
watch the movie. It shan’t let you down till the end. 
GEORGI STOEV – JACKY graduated in Biology in Dresden, Germany. 
He worked as an assistant cameraman, assistant director and director 
(1967/88) at Vreme Film Studio, Spectrum Film Studio, the BNT and 
Boyana Film Studio. In the period 1969/96 he directed over 50 pop-
ular-science and documentary films, as well as the fiction films: Our 
Shoshcanini and The Misfortunes of Spas and Nelly and the novelettes 
The Divorce in the Past and The Divorce Nowadays. As of 1996, he is a 
free-lance director. He has won many national and international awards, 
with The Golden Rhyton for In a Matter of Days in 1977 and Father Ivan 
and His Children in 2010 among others.
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ХУДОЖНИКЪТ И ВРЕМЕТО
THE ARTIST AND THE TIME

2013, 45 мин, документален
2013, 45 min, documentary

Сценарий: Даниела Лазарова 
Режисьор: Иван Трайков 
Оператор: Емил Пенев 
Продукция: „Тристан филм“ – Станимир Трифонов, София 
бул. „Дондуков“ 67, моб. 0888 325 002, tristanfilm@abv.bg 
С подкрепата на СП „Култура“ на Столична община

Документален филм за художника Харалампи Тачев – роден в 
Пловдив, но свързал живота и творчеството си неразривно със 
София. Чрез неговата непозната за широката общественост лич-
на история се обрисува „филмово платно“, разказващо за връ-
щането на България в Европа в началото на ХХ век; за прелива-
нето на напредналата европейска култура обратно към Балка-
ните; за разкаляното османско село, преобразило се в „Малката 
Виена“; за създаването и съдбата на столичния герб; за борбата 
на младите ни тогава творци срещу академизма и консервати-
зма; за „проводниците“ на „модерното европейско изкуство“ у нас 
преди 100 години; както и за престижните участия на младоосво-
бодената ни държава на първите световни изложения... Филм за 
художника във времето и за епохата в творбите му...

ИВАН ТРАЙКОВ е режисьор на около 15 документални филма 
сред които: „35 мм спомени“, „Закуска на тревата“, „Огън и плам“, 
„Българският полет“, „Крайна точка неизвестна“, „Джамалари“, 
„Щрихи от първия български парламент“, „Небесният покровител 
на България“, „Лорд Бънди от София“, „Художникът и времето“, 
като на някои от тях е съсценарист или сценарист. Режисьор на 
игралната новела „Среща“ и на игрално-документалния „След-
ващо утро над родината“. Носител на български и международ-
ни награди. Режисьор и сценарист в екипите на телевизионните 
предавания за кино „Киноцентърът представя: Понеделник 8½“ 
и „Кино по ноти“.

Script: Daniela Lazarova 
Director: Ivan Traykov 
Cinematography: Emil Penev 
Production: Tristan Film – Stanimir Trifonov, 67, Dondukov blvd, Sofia 
mob. +359 888 325 002. tristanfilm@abv.bg 
With the support of Culture Program of Sofia Municipality

A documentary about painter Haralampi Tachev, who was born in 
Plovdiv, but devoted his life and his work to Sofia. The movie tells 
his personal story, which is the story of how Bulgaria reunited with 
Europe in the early twentieth century; of the comeback European 
culture made to the Balkans; of a muddy village within the Ottoman 
empire built to become known as ‘the small Vienna’; of the history of 
Sofia’s emblem; of the struggle of the then young artists against aca-
demicism and conservatism; of the introduction of European modern 
art in Bulgaria 100 years ago as well as of the first participations of 
the newly liberated country in world expos... A film about an artist and 
his age and about the age as featured in his work...

IVAN TRAYKOV directed about 15 documentaries including: 35 mm 
Memories, Breakfast on the Grass, Fire & Flame, Bulgarian Wings, 
Destination Unknown, Jamalary, Glimpses of the First Bulgarian Par-
liament, The Heavenly Patron Saint of Bulgaria, Lord Bundy from 
Sofia, The Artist and the Time, being co-writer or writer of some of 
them. Director of TV feature Encounter and docu- feature Next Morn-
ing Over the Fatherland. Winner of many Bulgarian and international 
awards. Directed and wrote for the TV shows Boyana Film Presents: 
Monday 8 ½ and Notes on Film.
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ЦВЕТАНКА  /  TZVETANKA
2012, 66 мин, документален  /  2012, 66 min, documentary

Сценарий: Юлиян Табаков 
Режисьор: Юлиян Табаков 
Оператор: Адам Нилсон 
Продукция: Агитпроп – Мартичка Божилова 
София 1202, ул. Будапеща 68, ап. 1,  тел. 02 983 14 11, producer@
agitprop.bgq, ГНУ Филм (Швеция), SVT 
С подкрепата на ИА Национален филмов център, 
Шведски филмов институт, Swedish Arts Grant Committee

Поетичен филм за историята на България от XX в., разказана през по-
гледа и невероятния житейски път на д-р Цветанка Гошева. „Родена в 
заможно семейство, като дете Цветанка мечтае да стане актриса, но 
историята на България през XX в. радикално променя съдбата й. XX в. 
е уникален за България с резките преходи между три епохи – монархия, 
комунизъм и демокрация. Епохите се сменят, а заедно с тях се проме-
нят страната и хората, които живеят в нея. Цветанка е историята на мо-
ята баба – свидетел на тези три епохи. Нейният живот е показателен за 
живота на съвременниците, обществото и страната ни.“ Юлиян Табаков

ЮЛИЯН ТАБАКОВ е завършил СХУ за приложни изкуства, София, спе-
циалност „Детски играчки“, сценография в НХА „Николай Павлович“ 
(2000), София и скулптура в ENS des Beaux-Arts в Париж (2003). Пър-
вата му професионална изява като сценограф и режисьор е авторски-
ят спектакъл „Три сестри“ по А.П.Чехов, постановка на НДТ „Сълза и 
смях“ (сезон 1999–2000). От 2002 г. работи в Швеция. През 2007 г. прави 
сценографията и костюмите за „Бурята“ от Шекспир в Mazasis Teatras, 
Вилнюс; през 2008 г. – за „Троил и Кресида“ от У. Шекспир в театър 
„Вахтангов“, Москва; през 2011 г. – за „Младият принц и истината“ от 
Жан Клод Кариер в Столичен куклен театър – София, „Идиот 2012“ по 
Ф. М. Достоевски в Народен театър „Иван Вазов“. Прави самостоятелни 
изложби в София, Пловдив и Стокхолм, както и илюстрации за детски 
книги и стихосбирки. „Цветанка“ е първият му документален филм.

Награди: Награда за най-добър регионален документален филм Big 
Stamp Award, ZagrebDox 2013; Награда за дебют в документалното 
кино - БФА 2012; „Снежен леопард“ за най-добър документален филм и 
за най-добър оператор, МФФ Ладах 2013, Индия

Script: Youlian Tabakov 
Director: Youlian Tabakov 
Cinematography: Adam Nilsson 
Production: Agitprop – Martichka Bozhilova, 68 Budapeshta str., ap.1, 
1202 Sofia, phone: +359 2 983 14 11, producer@agitprop.bg 
GNU Film (Sweden), in co-production with SVT 
With the support of The Swedish Film Institute, Bulgarian National Film 
Center, Swedish Arts Grant Committee

„Born to a wealthy family Tzvetanka passionately dreamed of becoming 
an actress as a child, but the history of her country completely changed 
her destiny. The 20th century was historically unique for Bulgaria, which 
survived the change of three eras: monarchy, communist regime and de-
mocracy. With the succession of the eras, the country and the people living 
in it also change. Tzvetanka is the story of my grandmother, a woman who 
has survived in the three eras. Her life represents and reflects the stories 
of many others, of the society and of the country itself.“ Youlian Tabakov

YOULIAN TABAKOV has MA in Set Design at the N. Pavlovich National Art 
Academy, Sofia (2000); MA in Fine Art at ENS des Baux-Arts, Paris (2003). 
His debut as a set designer and director was in Tchekhov’s Three Sisters 
at Salza i Smiah Theatre, Sofia (season 1999–2000). Since 2002 he has 
worked in Sweden. In 2007 made the set and costume designs for The Tem-
pest by W. Shakespeare at Mazazis teatras, Vilnius, and in 2008 for Troilus 
and Cressida by W. Shakespeare at Vakhtangov Theatre, Moscow; for The 
Young Prince and the Truth by Jean Claude Carierre at Sofia’s Puppet The-
atre and The Idiot 2012 after Dostoyevsky at the National Drama Theatre, 
Sofia; solo exhibitions in Sofia, Plovdiv and Stockholm and a number of 
participations in group exhibitions; designed several fashion collections and 
illustrated poetry and children books. Tzvetanka is his first documentary.

Awards: Big Stamp Award, ZagrebDox 2013; First Film Award in Docu-
mentary – Bulgarian Film Academy 2012; Snow Leopard Award for Best 
Documentary & Snow Leopard Award for Best Cinematography, Ladakh 
IFF 2013, India
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ЦЕНАТА НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО
ТНЕ COST OF LONGEVITY

2012, 30 мин, документален
2012, 30 min, documentary

Сценарий: Златимир Коларов, Валентина Фиданова-Коларова 
Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова 
Оператор: Мартин Димитров 
Продукция: МЛН ООД,  
София 1780, кв. „Бели брези“ бл. 4, ет. 9, ап. 34,  
тел. 02 850 83 11, моб. 0887 23 51 53, vaala@abv.bg 

Филмът е любопитен научно-популярен разказ за истинската 
цена на човешкото дълголетие, разглеждана през призмата на 
историята на медицината и през изкуството на трима велики ху-
дожници – Гоя, Климт и Караваджо.

ВАЛЕНТИНА ФИДАНОВА-КОЛАРОВА е завършила кино и тв 
режисура в НАТФИЗ през 1998 г. Автор е на четири книги, сце-
нарист и режисьор на тв предавания и филми, сред които „Оне-
мелите камбани (игр., 2005); „Триптих за Димитър Димов“, (док., 
2006); „Пътят към върха“ (игр., 2007); „Бялата лястовица“ (док., 
2010) и др.

Script: Zlatimir Kolarov, Valentina Fidanova-Kolarova 
Director: Valentina Fidanova-Kolarova 
Cinematography: Martin Dimitrov 
Production: MLN film Ltd.,  
kv. Beli Brezi, bl. 4, et. 9, ap. 34, Sofia 1780,  
phone: +359 2 850 83 11, mob. +359 887 23 51 53, vaala@abv.bg 

The film is a curious popular science story about the true cost of hu-
man longevity, as seen through the history of medicine and artworks 
by three great painters, Goya, Klimt and Caravaggio.

VALENTINA FIDANOVA-KOLAROVA graduated in Film and TV Di-
recting at the NATFA in 1998. She published four books; scriptwriter 
and director of TV shows and films with Struck Bells (fic., 2005); Tri-
plet for Dimitar Dimov (doc., 2006); Climbing to the Top (fic., 2007); 
White Swallow (doc., 2010) among others.
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ЧЕРВЕНО КАТО ЧЕРВИЛО И КАТО КРЪВ
RED LIKE LIPSTICK AND BLOOD

2013, 28 мин, документален
2013, 28 min, documentary

Сценарий: Йордан Димитров 
Режисьор: Йордан Димитров 
Оператор: Недялко Данов 
Продукция: БНТ, Търговска дирекция 
София, ул. „Сан Стефано“ № 29, тел. +359 2 814 2663 
juliana_boianova@bnt.bg; yor_dimitrov@abv.bg

Филмът разказва историята на три момичета, превърнати в 
сексуални робини. Олга, Мария и Боряна са станали жертви на 
своднически групи, които ги принуждавали да проституират в 
едни от най-красивите европейски столици. Абсурдно е, но при-
мамката и за трите момичета към ужасния живот била любовта!

ЙОРДАН ДИМИТРОВ е журналист в БНТ от близо осем години. 
Автор е на стотици преки включвания и репортажи от горещи 
точки на София и страната. С пряко включване на Димитров от 
село Бисер БНТ е номинирана за „Златна нимфа“ на престиж-
ния телевизионен фестивал в Монте Карло. Автор е на редица 
документални филми. Печелил е наградата „Вероника Герин“ с 
филма си „Махмуд Йозджан – осъден на свобода“. През 2012 г. 
филми на Димитров са наградени на „Детектив фест“ – Москва. 
Автор е на историческия документален филм за Васил Левски – 
„Седем педи над земята“ и на телевизионната и интернет кампа-
ния на БНТ „Васил Левски – 140 години жива идея за Свобода“.

Script: Jordan Dimitrov 
Director: Jordan Dimitrov 
Cinematography: Nedialko Danov 
Production: BNT, Trade Department 
29 San Stefano str., Sofia 
phone: +359 2 814 2663, 
juliana_boianova@bnt.bg; yor_dimitrov@abv.bg

The story of three girls, Olga, Maria and Boriana sold as sex slaves 
by pimps, who forced them into prostitution in the most fascinating 
European capitals. It was love that enticed the three of them to that 
hell of a life.

JORDAN DIMITROV, a reporter for BNT for 8 years now, has won 
the TV channel a nomination for the Golden Nymph at Monte Carlo 
TV Festival with his live report from the flooded village of Biser. He 
has made a number of documentaries. Winner of Veronica Guerin 
Prize with Mahmud Ozcan: Sentenced to Freedom. His films were 
honoured at Detective Fest, Moscow in 2012. He made a histori-
cal documentary about Vasil Levski and is behind the BNT TV and 
online campaign occasioned by the 140th anniversary of the revo-
lutionary.
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ЧИЧО ТОНИ, ТРИМАТА ГЛУПАЦИ И ДС
UNCLE TONY, THREE FOOLS AND THE SECRET SERVICE

2013, 86 мин, документален  /  2013, 86 min, documentary

Сценарий: Мина Милева и Весела Казакова 
Режисьори: Мина Милева и Весела Казакова 
Оператори: Пламен Гелинов и Василена Горанова 
Продукция: Мина Милева и Весела Казакова  
София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 149 Б, тел: 02/98675565 
mina@activist38.com; vesela@activist38.com;  www.activist38.com  
В копродукция с Българска национална телевизия 
С подкрепата на ИА Национален филмов центьр

Изпъстрен с хумор, този филм ни отвежда в 70-те г. и дискретно 
наблюдава тайните и политическите зависимости зад кулисите на 
прочутото българско анимационно кино. Едни автори се ползват с 
привилегии, а други – като Чичо Тони, остават в сянка.

МИНА МИЛЕВА завършва анимационна режисура в НАТФИЗ и след 
това магистратура по филмова режисура в Академията по визуал-
ни изкуства „Ла Комбре“, Брюксел. Нейните три студентски фил-
ма „Контрасти“ (1992), „Понеделнишки“ (1996) и „Un verre ou deux“ 
(1998) са селектирани на множество престижни фестивали и полу-
чават награди за най-добър филм в Загреб ’98 и награда „Салвадор 
Дали“ – Лондон ’99.  От 1998 година Мина живее в Лондон, където 
работи като аниматор и режисьор по филми, включително за „Дис-
ни“, клипове и реклами.

ВЕСЕЛА КАЗАКОВА завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ и 
след това икономика в УНСС. Като актриса тя получава най-прес-
тижните награди за ролите си в киното: за най-добра актриса на 
Московския филмов фестивал (2005) и Studio Hamburg Shooting 
Stars Award – Берлинале 2006; през 2007 г. заедно със сестра си 
Биляна Казакова правят авторския документален филм „Заради 
леля Снеже“. Там започва съвместната им работа с Мина Милева, 
която довежда до основаването на „Активист 38“.

Script: Mina Mileva, Vesela Kazakova 
Directors: Mina Mileva, Vesela Kazakova 
Cinematography: Plamen Gelinov, Vasilena Goranova 
Production: Mina Mileva, Vesela Kazakova 
149B G.S.Rakovski str., Sofia 1000, phone: + 359 2 98675565 
mina@activist38.com; vesela@activist38.com;  www.activist38.com  
In coproduction with the BNT 
With the support of EA Bulgarian National Film Center

With a humorous undertone, this film takes us back to the 1970s, and 
discreetly observes the secrets and the political hierarchy behind the 
much acclaimed at the time Bulgarian animation. While politically privi-
leged authors enjoy worldwide fame, others like uncle Tony live in their 
shadow and aren’t allowed to travel abroad.

MINA MILEVA studied Animated Film Directing at NATFA, Sofia, and 
at the Academy for Visual Arts (La Cambre), Brussels. Her student 
films Contrasts’92, Monday Again’96 and Un verre ou deux’98, were 
officially selected at many festivals and received awards at Animafest, 
Zagreb’98 and Salvador Dali Universe, London ’99. Mina subsequent-
ly worked in London as an animator, storyboard and layout artist and 
director on numerous commercials, TV series, music videos and films, 
including a couple of Disney features.

VESELA KAZAKOVA graduated in Acting at NATFA and in Economics 
at UNWE. As an actress she received the most prestigious national 
Best Actress Awards; awarded as Best Actress at the Moscow Film 
Festival (2005) and Shooting Star at Berlinale (2006). In 2007 she 
made the documentary Because of Her together with Mina Mileva and 
her sister Bilyana Kazakova. The collaboration on this film led to the 
foundation of Activist 38.
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АЛТЕРНАТИВАТА
ALTERNATIVE

2012, 32 мин, документален
2012, 32 min, documentary

Режисьор: Ива Димова 
Оператори: Албена Пенева, Георги Лазаров 
Продукция: Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания 
и приятели, 
Росица Маврова, моб. 0894488001, r.mavrova@apbz.eu 

Филмът разказва за пациентите на перитонеална диализа – 
алтернатива на стандартното и широко разпространено хемо-
диализно лечение. Този вид терапия освобождава хората от 
болничен престой през ден. Разказвач на пациентските истории 
е Део.

ИВА ДИМОВА
Филмография: „Един от осем милиона – бежанците в България“, 
„Приказки за лека нощ“, „Влюбена в Кувейт“, „Живот с диабет“ (5 
серии), „Четири часа живот“, „Болката е учител“, „Пътят“, „Мама“.

Director: Iva Dimova 
Cinematography: Georgi Lazarov, Albena Peneva 
Production: Association of Patients with Kidney Disease and Friends, 
Rositza Mavrova, phone: +359 894488001, r.mavrova@apbz.eu 

The film tells the stories of peritoneal dialysis patients, a treatment, 
which is an alternative to the standard and much more popular hae-
modialysis. This treatment lets patients free to move around and 
get on with their normal daily routine. Deo is the narrator of the 
stories.

IVA DIMOVA
Filmography: One of Eight Millions: Refugees in Bulgaria, Bedtime 
Stories, Smitten with Kuwait, Living with Diabetes (5 episodes), Four 
Hours of Life, Pain Teaches, The Road, Mom.
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БЕСАРАБСКИ МЕЧТИ
BESSARABIAN DREAMS

2012, 28 мин, документален
2012, 28 min, documentary

Сценарий: Ефемия Фард 
Режисьор: Ефемия Фард 
Оператор: Веселин Христов 
Продукция: „Джи енд Джи 55“ ООД, 
София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 13, тел./факс: 02 981 7703, 
моб. 0888 590040, arash_and_efemia@abv.bg

Във филма са събрани няколко човешки истории: на Алберт Об-
ручков – художник и финансист, на студентката Юстина Люели-
нова, която възражда стари народни песни, на Светлана Фили-
пова, която със стария си компютър и един тефтер осъществява 
културно-просветна дейност. Разбира се, най-успешният пример 
за реализация на бесарабски българин е Руслан Мъйнов не само 
като популярен актьор, но и като символ на цялата бесарабска 
общност в Молдова и Украйна.

ЕФЕМИЯ ГАНЧЕВА ЧАУШЕВА-ЕСКАНДАРИ ФАРД e родена през 
1972 г. Учи „Филмова и телeвизионна режисура“ в НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов“ и НБУ, София. Режисьор на документалните фил-
ми „Бесарабски мечти“ (2012) и „Един ден в пожарната“ (2013).

Script: Efemia Fard 
Director: Efemia Fard 
Cinematography: Veselin Hristov 
Production: G & G 55,  
13 Ekzarkh Yossif str., 1000 Sofia, phone/fax: +359 2 981 7703, 
phone: +359 888 590040, arash_and_efemia@abv.bg

The film tells a few personal stories: of artist and financier Albert 
Obruchkov; of student Justyna Lyuelinova, who revives old folk 
songs; of Svetlana Filipova, who uses her old computer and a note-
book for cultural and educational activities. The most successful of 
all the Bessarabian ethnic Bulgarians is, of course, Ruslan Muynov, 
a popular actor, emblematic of the entire Bessarabian community in 
Moldova and Ukraine.

EFEMIA GANCHEVA CHAUSHEVA ESKANDARI-FARD was born in 
1972. Studied Film and TV Directing at NATFA and NBU, Sofia. Di-
rector of the documentaries Bessarabian Dreams (2012) and A Day 
with the Fire Brigade (2013).



64

БОТЕВ – ОТ ГОЛГОТА КЪМ СВОБОДА
BOTEV: FROM CALVARY TO FREEDOM

2013, 45 мин, документален
2013, 45 min, documentary

Сценарий: Красимир Стефанов 
Режисьор: Искрен Красимиров 
Оператор: Искрен Красимиров 
Продукция: Искрен Красимиров, 
Враца 3000, ул. „Софроний Врачански“ 3, офис 3, 
моб. 0885 951 623, iskrenkr@abv.bg

Група ученици от Враца, водена от своя млад учител по исто-
рия, тръгва на поход от лобното място на Ботев във Врачанския 
балкан към началото на подвига му при слизането от кораба 
„Радецки“ на Козлодуйския бряг. Кой всъщност е Ботев – наивен 
интелигент и романтик, заблуден, че върви към сигурна победа, 
или надживял времето си човек, прозрял, че „няма власт над 
оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името 
на свободата... “

ИСКРЕН КРАСИМИРОВ е на 23 години, но вече има над 20 къ-
сометражни филма. Завършва с отличие Арт колеж – София, а 
висшето си образование получава в Нов български университет. 
Дебютният му филм е футболният екшън „Другото полувреме“, 
а с последния – „Ботев – от Голгота към свобода“ започва турне 
из България.

Script: Krasimir Stefanov 
Director: Iskren Krasimirov 
Cinematography: Iskren Krasimirov 
Production: Iskren Krasimirov,  
3 Sofronii Vratchanski str, office 3, Vratza 3000 
mob. +359 885 951 623, iskrenkr@abv.bg

A group of students led by their young history teacher tread in the 
steps of Bulgarian revolutionary Christo Botev from the place of his 
death in the Balkan Mountains all the way back to the bank of the 
Danube River, where he and his militants debarked. Who was Bo-
tev? Was he a naïve and romantic intellectual deluded that he was 
to defeat the Turkish troops or was he an insightful poet, who knew 
better than resigning himself to any authority in his fight for libera-
tion. 

At his 23 ISKREN KRASIMIROV has already made about 20 shorts. 
He graduated with honours at Art College, Sofia and at the NBU. His 
debut film was the suspenseful football story The Next Half-time. He 
went on a tour of the country screening his recent work Botev: From 
Cavalry to Freedom.
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ВОДИТЕ НА СОФИЯ
WATERS OF SOFIA

2013, 28 мин, документален
2013, 28 min, documentary

Сценарий: Катерина Зарева 
Режисьор: Красимир Симеонов 
Оператори: Ярослав Ячев, Камен Колев, Иван Йотов, 
Красимир Симеонов 
Продукция: Свидас – Красимир Симеонов, 
1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ 26, ап. 1 
моб. +359 878 163 833, svidas@abv.bg 
С подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община

Ярка импресия за водите на столицата – от малката капка под 
Черни връх до морето на язовир Искър – минерални извори, 
фонтани, цветя, водопади, басейни, водни спортове и още мно-
го...

КРАСИМИР СИМЕОНОВ работи като асистент-режисьор и ре-
жисьор в СИФ „Бояна“ (1979–1992). Автор на късометражни 
филми за Студио „Спектър“, рекламни и музикални клипове за 
телевизия. Основава и ръководи продуцентска къща „Свидас“. 
Режисьор на „Последният възрожденец“ (2007), „Натура 2000“ в 
България“ (2008), „Ноевият ковчег на София“ (2009), „Любов?“ 
(2012).

Script: Katerina Zareva 
Director: Krasimir Simeonov 
Cinematography: Yaroslav Yachev, Kamen Kolev, Ivan Yotov, 
Krasimir Simeonov 
Production: Svidas – Krasimir Simeonov, 
26 Partiarh Evtimii Blvd., ap. 1, Sofia 1000, 
phone: +359 878 163 833, svidas@abv.bg 
With the support of Culture Program of Sofia Municipality

An impressive story about the water of the capital – from a little drop 
of Vitosha snow to the landlocked sea of the Iskar dam: mineral 
springs, fountains, flowers, lakes, rivers, waterfalls and much, much 
more!

KRASIMIR SIMEONOV was assistant director and director at Boy-
ana Film Studios (1979–1992). He made short films for Spectrum 
Studio, TV commercials and music videos. He has founded and runs 
Svidas production house. He is the director of The Last Renaissance 
Man (2007), Bulgaria in Nature 2000 (2008), Noah’s Ark of Sofia 
(2009), Love? (2012).
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ВТОРИЯТ МОЙ ЖИВОТ
MY NEW LEASE OF LIFE

2012, 27 мин, документален
2012, 27 min, documentary

Режисьор: Ива Димова 
Оператори: Георги Лазаров, Иван Димитров 
Продукция: Иван Димитров, 
София, кв. Разсадника, ул. „Троян“ 11, 
моб. 0893 555 956, i.dimitrov@apbz.eu 

Филмът разказва как хора с трансплантирани органи живеят 
втори живот – работоспособни, пълноценни, осъществяващи 
мечтите си и създаващи семейства. Ани Карадимова и Кристина 
Владимирова споделят как техните родители са им дали втори 
живот – дарявайки ги с бъбрек.

ИВА ДИМОВА 
Филмография: „Един от осем милиона – бежанците в България“, 
„Приказки за лека нощ“, „Влюбена в Кувейт“, „Живот с диабет“ (5 
серии), „Четири часа живот“, „Болката е учител“, „Пътят“, „Мама“.

Director: Iva Dimova 
Cinematography: Georgi Lazarov, Ivan Dimitrov 
Production: Ivan Dimitrov, 
Razsadnika, 11 Troyan str., Sofia, 
phone: +359 893 555 956, i.dimitrov@apbz.eu 

The film tells the stories of kidney transplant patients, who have tak-
en on a new lease of life, enabling them to enjoy life, make their 
dreams come true and start families: accounts of Annie Karadimova 
and Christina Vladimrova how their parents donated kidneys to them 
giving them a new lease of life.

IVA DIMOVA
Filmography: One of Eight Millions: Refugees in Bulgaria, Bedtime 
Stories, Smitten with Kuwait, Living with Diabetes (5 episodes), Four 
Hours of Life, Pain Teaches, The Road, Mom.
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ГРАДЪТ И НЕГОВИТЕ СОЛИСТИ
THE CITY AND ITS SOLOISTS

2013, 55 мин, документален
2013, 55 min, documentary

Сценарий: Татяна Коларова, Анелия Дошева 
Режисьор: Людмил Колев 
Оператор: Методи Евстатиев 
Продукция: Едита Груп ЕООД – Анелия Дошева, 
София, ж.к. „Яворов“, бл. 27, вх. А, 
моб. 0879 666 544, 0888 236282, 
edita_office@orlovmost.net, aneliadosheva@abv.bg

Творческият път на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ – 
50 години вдъхновение и талант, сценична треска и докосване 
до публиката, високи критерии и самоусъвършенстване. Филм 
за изпълнителския талант на българския музикант, за неговото 
усърдие всеки път да е на ниво и да се представя блестящо – 
пред Европа и пред света. Филмовата продукция ни отвежда на 
места в европейската столица София, където синхронно дишат 
историята и изкуството, мъдростта на древността и съвремието.

ЛЮДМИЛ КОЛЕВ e роден през 1953 г. в София. Работил е в БНТ 
като режисьор на документални и научно-популярни филми, пуб-
лицистични и музикални предавания и концерти и в Киностудия 
на армията. Съвместно с „Едита груп“ режисира документални, 
научно-популярни филми и телевизионни предавания. Автор на 
над 180 документални и учебни филма.

Награди: Първа награда, категория „Портрети“ на Международ-
ния музикален фестивал „Николай Гяуров“ 2013

Script: Tatiana Kolarova, Anelia Dosheva 
Director: Lyudmil Kolev 
Cinematography: Metodi Evstatiev 
Production: Edita Group – Anelia Dosheva, 
Yavorov bl. 27, vh. A, Sofia, 
phone: +359 879 666 544, +359 888 236282,  
edita_office@orlovmost.net, aneliadosheva@abv.bg

The career of the Sofia Soloists Chamber Orchestra spans 5 decades 
of inspiration and talent, the thrill of stage fright and the contact with 
the audience, high standards and self-perfection. It is a film about the 
performing talents of the Bulgarian musicians, and their endeavours 
to be always at the best of their abilities and to give brilliant perfor-
mances, both to the audiences in Europe and across the world. The 
film places us in various sites in Sofia as a European capital, where 
history and art, the wisdom of the ancient times and the present day 
breathe as one.

LIUDMIL KOLEV was born in 1953 in Sofia. He has worked for BNT 
as director of documentaries and popular science films, current af-
fairs and music programs and concerts, for the Army Film Studio as 
director of documentaries, historical and educational films. Together 
with Edita Group Ltd he has made documentaries, popular science 
films, TV shows and broadcasts; author of more than 180 documen-
tary and educational films.

Awards: First prize in Portrayals category at the 3rd Nicolai Ghiaurov 
International Musical Film Festival ‘2013



68

ДЕБЮТ
OPENING

2013, 28 мин, документален
2013, 28 min, documentary

Сценарий: Андрей Христозов 
Режисьор: Андрей Христозов 
Оператор: Андрей Христозов 
Продукция: Андрей Христозов, София, ул. „Искър“ 24, ап. 6,  
моб. 0878 766620,  
andreyhristozov@mail.yahoo.com; Антон Георгиев

Румен е млад шахматист от малцинствата, израснал в нищета 
и социална изолация. Въпреки трудностите, които животът му 
поднася, той продължава да се бори за победа с помощта на 
необикновените си ангели-хранители. Това е малка история за 
талантливите, родени без шанс в живота, и хората, които вярват 
в тях.

АНДРЕЙ ХРИСТОЗОВ е роден през 1987 г. в Пловдив. Завърш-
ва специалност „Кино и тв режисура“ в „Арт колеж по екранни 
изкуства“, като впоследствие се прехвърля в Нов Български Уни-
верситет. Паралелно с обучението си работи като монтажист и 
композира музика за различните си музикални проекти. „Дебют“ 
е неговият режисьорски дебют.

Script: Andrey Hristozov 
Director: Andrey Hristozov 
Cinematography: Andrey Hristozov 
Production: Andrey Hristozov, 24 Iskar str., ap. 6, Sofia,  
phone: +359 878 766620,  
andreyhristozov@mail.yahoo.com; Anton Georgiev

Rumen Gachev is a young chess player of the minorities, who has 
been brought up in poverty and social exclusion. In defiance of hard-
ships he struggles to win, supported by his unusual guardian angels. 
A short story about gifted people born with no chance in life and 
those, who put their faith in them.

ANDREY HRISTOZOV was born in Plovdiv, in 1987. Graduated in 
Film and TV Directing from the Private College of Screen Arts and 
studied at NBU, working meanwhile as a film editor and composing 
music. Opening is his directorial debut.
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ЕДИН ДЕН В ПОЖАРНАТА
A DAY WITH THE FIRE BRIGADE

2013, 29 мин, документален
2013, 29 min, documentary

Сценарий: Ефемия Фард 
Режисьор: Ефемия Фард 
Оператор: Веселин Христов 
Продукция: „Джи енд Джи 55“ ООД, 
София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 13, тел./факс: 02 981 7703, 
моб. 0888 590040, arash_and_efemia@abv.bg

Този филм се посвещава на 135-годишнината от създаването на 
Столичната пожарна. Сьздаден с възстановки, той проследява 
напрегнатото, изпълнено с риск и опасност за живота всекидне-
вие на екипите. „Един ден в пожарната“ разказва както за пожари 
от национално значение, така и за отделни случаи, в които ак-
центът е поставен „просто“ върху спасяването на човешкия жи-
вот. Сценарият е изграден по методите на игралното кино, което 
увеличава драматизма и художественото внушение.

ЕФЕМИЯ ГАНЧЕВА ЧАУШЕВА-ЕСКАНДАРИ ФАРД e родена през 
1972 г. Учи „Филмова и телeвизионна режисура“ в НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов“ и НБУ, София. Режисьор на документалните фил-
ми „Бесарабски мечти“ (2012) и „Един ден в пожарната“ (2013).

Script: Efemia Fard 
Director: Efemia Fard 
Cinematography: Veselin Hristov 
Production: G & G 55, 
13 Ekzarkh Yossif str., 1000 Sofia, phone/fax: +359 2 981 7703, 
mob. +359 888 590040, arash_and_efemia@abv.bg

The documentary is occasioned by the 135th anniversary of Sofia 
Fire Brigade. Made with re-enactments, it follows the strenuous, risky 
and dangerous everyday work of the crews, telling both about battling 
major wildfires and localising individual cases and focusing ‘just’ on 
rescuing people. The script is built in the mode of that of a feature 
movie, which renders it a strong dramatic effect.

EFEMIA GANCHEVA CHAUSHEVA ESKANDARI-FARD was born in 
1972. Studied Film and TV Directing at NATFA and NBU, Sofia. Di-
rector of the documentaries Bessarabian Dreams (2012) and A Day 
with the Fire Brigade (2013).
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ЗАЕДНО
TOGETHER

2013, 56 мин, документален
2013, 56 min, documentary

Сценарий: Владислав Севов 
Режисьор: Владислав Севов 
Оператор: Борислав Василев 
Продукция: Нова българска телевизия – 
Паулина Търновалийска,  
Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ 37, моб. 0888 228879, 
tarnovalijska@fair.bg, tvdirector@nbtv.bg;  
СОУ „Хр. Смирненски“ гр. Брезово

14 200 ученици са напуснали по различни причини общообра-
зователните училища в страната през учебната 2012/2013 го-
дина. България остава една от страните в Европейския съюз с 
най-много прекъснали обучението си деца. Наблюдатели преду-
преждават, че тепърва проблемът ще покаже истинските си из-
мерения, когато тези днешни деца преминат в следващата ста-
тистика – на безработните младежи. А както се знае, зад всяка 
цифра в статистиката стои човешка съдба.

ВЛАДИСЛАВ СЕВОВ е журналист в Нова българска телевизия от 
2000 г. Съавтор е на предаването за изкуства „Колаж“, за което е 
носител на награда „Пловдив“, сценарист и/или режисьор е на тв 
поредици и филми, посветени на образци на културно-историче-
ското наследство в България и на Балканите.

Script: Vladislav Sevov 
Director: Vladislav Sevov 
Cinematography: Borislav Vasilev 
Production: New Bulgarian TV – Paulina Tarnovalijska,  
37 „Tzar Boris III Obedinitel“, Plovdiv, phone: +359 888 228879, 
tarnovalijska@fair.bg, tvdirector@nbtv.bg;  
Hristo Smirnenski SOU, Brezovo 

14,200 students at comprehensive schools, face early school leaving 
for various reasons in 2012/2013. Within the EU, Bulgaria is among 
the countries reporting the largest numbers of such pupils. NGOs 
researchers are warning that the true dimension to this problem will 
be witnessed when these children join the ranks of jobless youths. It’s 
common knowledge that human lives are behind any such statistical 
report.

VLADISLAV SEVOV has been working as a journalist with the New 
Bulgarian Television, since 2000.  He is co-author of the TV Collage 
Art Show and winner of the Plovdiv Award. Vladislav Sevov has writ-
ten and/or directed TV series and films about artefacts of the cultural 
and historical heritage of Bulgaria and the Balkans.
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ИМОТИТЕ
PROPERTIES

2013, 26 мин, документален
2013, 26 min, documentary

Сценарий: Петко Горанов 
Режисьор: Петко Горанов 
Оператор: Божидар Симеонов 
Продукция: Петко Горанов, 
моб. 0888094222

Чии са така наречените „царски“ имоти? На този въпрос отгова-
рят бивши и настоящи конституционни и върховни съдии, адво-
кати, юристи и разследващи журналисти. 

ПЕТКО ГОРАНОВ работи в българското документално кино като 
сценарист и режисьор. По-известните му филми са: „Момчета 
на 20 години“ (1987), „Той не загина на война“ (1988), „Спонтан-
но“ (1989), „Ехо от Камбоджа“ (1996), „Бела съм, бела…“ (1998), 
„Капсулата“ (2000), „За България“ (2001), „За родно небе“ (2002), 
„В резерв на отечеството“ (2003), „Паметта на нацията“ (2006), 
„Деца на птици“ (2007), „…и след разстрела“ (2010).

Script: Petko Goranov 
Director: Petko Goranov 
Cinematography: Bozhidar Simeonov 
Production: Petko Goranov, 
phone: +359 888 094 222

Whose are the so-called „royal“ properties? Constitutional Court and 
Supreme Court judges, former or now in office; attorneys; lawyers 
and investigative journalists are answering the question.

PETKO GORANOV works in Bulgarian documentary film as writer 
and director. His most famous films include: Boys Aged 20 (1987), 
He Did Not Die at War (1988), Spontaneous (1989), Echoes of Cam-
bodia (1996), Bella, I am Bella ... (1998), The Capsule (2000), For 
Bulgaria (2001), For the Native Sky (2002), In the Reserve of the 
Fatherland (2003), Memory of the Nation (2006), Children of Birds 
(2007), ... And Then Shooting (2010)



72

КАМЕННОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ МЕЗДРА
THE STONE TREASURE OF MEZDRA

2013, 26 мин, документален
2013, 26 min, documentary

Сценарий: Красимир Стефанов 
Режисьор: Искрен Красимиров 
Оператор: Искрен Красимиров 
Продукция: Красимир Стефанов, 
Враца 3000, ул. „Софроний Врачански 3, офис 3, 
моб. 0885 951623, iskrenkr@abv.bg

Съкровищата на миналото и съвременните технологии се съю-
зяват, за да превърнат древната крепост Калето край гр. Мездра 
в привлекателна атракция и извор на познание за малки и го-
леми. Бъдещите туристи от страната и чужбина ще открият тук 
нещо уникално. Тук подобно на машината на времето действа 
така нареченият асансьор на историята – на едно място „етаж“ 
върху етаж са събрани останки от цялата човешка история – от 
каменната ера до Средновековието. От миналото към бъдещето.

ИСКРЕН КРАСИМИРОВ е на 23 години, но вече има над 20 къ-
сометражни филма. Завършва е с отличие Арт колеж – София, а 
висшето си образование получава в Нов български университет. 
Дебютният му филм е футболният екшън „Другото полувреме“, 
а с последния – „Ботев – от Голгота към свобода“ започва турне 
из България.

Script: Krasimir Stefanov 
Director: Iskren Krasimirov 
Cinematography: Iskren Krasimirov 
Production: Krasimir Stefanov, 
3 Sofronii Vratchanski str, office 3, Vratza 3000 
mob. +359885951623, iskrenkr@abv.bg

The heritage of the past and modern technologies join efforts to turn 
the ancient Kaleto stronghold at the town of Mezdra into a tourist 
attraction and a fountain of knowledge for people of all ages. Tourists 
both from this country and abroad will enjoy a time machine of a 
kind: a so-called history lift moving between „floors“ where vestiges 
of human history are put on display starting from the Stone Age to the 
medieval period and into the future.

At his 23 ISKREN KRASIMIROV has already made about 20 shorts. 
He graduated with honours at Art College, Sofia and at the New Bul-
garian university. His debut film was the suspenseful football story 
The Next Half-time. He went on a tour of the country screening his 
recent work Botev: From Cavalry to Freedom.
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ЛАЛЕ ЗА ГОСПОДИН ПАРКИНСОН
A TULIP FOR MR. PARKINSON

2012, 32 мин, документален
2012, 32 min, documentary

Сценарий: Ива Димова 
Режисьор: Ива Димова 
Оператори: Георги Лазаров, Албена Пенева 
Продукция: Национална организация на болните с късен пар-
кинсон, 
Тони Константинов, моб. 0888310776

Йосиф Сърчаджиев разказва за пациенти в напреднал стадий на 
болестта на Паркинсон. Теньо и Стойко са двама дейни мъже, 
които са покосени от болестта в разцвета на силите си. Болестта 
ги приковава на легло и единствено съвременното лечение – за 
щастие достъпно и у нас – ги връща към живота. 

ИВА ДИМОВА 
Филмография: „Един от осем милиона – бежанците в Бълга-
рия“, „Приказки за лека нощ“, „Влюбена в Кувейт“, „Живот с диа-
бет“ (5 серии), „Четири часа живот“, „Болката е учител“, „Пътят“, 
„Мама“.

Script: Iva Dimova 
Director: Iva Dimova 
Cinematography: Georgi Lazarov, Albena Peneva 
Production: National Society of Patients with Advanced PD, 
Toni Konstantinov, mob. +359 888310776

Actor Joseph Surchadjiev tells the stories of patients in advanced 
stages of Parkinson’s disease. Tenyo and Stoyko were stricken with 
the disease in their prime. Bedridden, a new treatment, fortunately, 
available in this country, brings them back to life.

IVA DIMOVA

Filmography: One of Eight Millions: Refugees in Bulgaria, Bedtime 
Stories, Smitten with Kuwait, Living with Diabetes (5 episodes), Four 
Hours of Life, Pain Teaches, The Road, Mom.
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МАЙКА
MOTHER

2013, 2 мин, анимация
2013, 2 min, animation

Сценарий: Йоана Александрова 
Режисьор: Йоана Александрова 
Оператор: Йоана Александрова 
Продукция: Йоана Александрова 
19, Broomhouse Street South, EH11, Edinburgh, UK, 
тел. +447763516016, alexandrova.yoana@gmail.com

Кръговратът на живота, разгледан през очите на майката. „Май-
ка“ е анимационна миниатюра, създадена за един ден като по-
следен филм от поредицата от десет филма, направени за по 
един ден в анимационната работилница, организирана между 
Единбургския колеж по изкуствата (ЕCA) и Нов български уни-
верситет, наречена „10 филма, 10 дни, 2 града“.

ЙОАНА АЛЕКСАНДРОВА е родена в град Троян през 1987 г. Ба-
калавърска степен по анимационно кино получава в Нов българ-
ски университет. Работи като художник, илюстратор и аниматор 
на свободна практика. Увлича се най-вече по стила стоп-кадър 
анимация. В момента  учи магистратура със специалност анима-
ция в Единбургския университет, Шотландия.

Script: Yoana Alexandrova 
Director: Yoana Alexandrova 
Cinematography: Yoana Alexandrova 
Production: Yoana Alexandrova, 
19 Broomhouse Street South, EH11, Edinburgh, UK,  
phone: +447763516016, alexandrova.yoana@gmail.com

The whirligig of life as seen by a mother. Mother is a short animated 
film made within a day as the last one of a series of ten films made 
within one day each at the animation workshop jointly organized by 
Edinburgh College of Art and the New Bulgarian University and titled 
10 Films, 10 Days, 2 Cities.

YOANA ALEXANDROVA (1987) was born in Trojan, Bulgaria and 
graduated from the New Bulgarian University with a BA in animation. 
She works as a freelance artist/animator/illustrator. Yoana is mostly 
interested in working with the stop frame technique. She is currently 
studying MA Animation at the University of Edinburgh, ECA, Edin-
burgh, Scotland.
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МАЛКА ИСТОРИЯ
A LITTLE STORY
2013, 40 мин, документален
2013, 40 min, documentary

Сценарий: Калин Георгиев 
Режисьор: Калин Георгиев 
Оператор: Калин Георгиев 
Продукция: Калин Георгиев, тел. 02 875 37 45

Кратък разказ на жител от родопското село Върбово.

КАЛИН ГЕОРГИЕВ е роден в София през 1976 г. Завършил е 
философия в Софийския университет и кино и тв изкуство в Нов 
български университет.

Script: Kalin Georgiev 
Director: Kalin Georgiev 
Cinematography: Kalin Georgiev 
Production: Kalin Georgiev, phone: +359 2 875 37 45

A short story told by a man from the Rodhopean village of Varbovo.

KALIN GEORGIEV was born in Sofia in 1976. He graduated in 
Philosophy from the University of Sofia and Film and TV Art from the 
New Bulgarian University.
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МАЛКИ ИСТОРИИ  /  LITTLE STORIES
2013, 40 мин, документален  /  2013, 40 min, documentary

Сценарий: Николай Василев, Ралица Димитрова, 
Кремена Будинова, Таня Чешмеджиева 
Режисьори: Николай Василев, Ралица Димитрова, 
Светослав Драганов, Таня Чешмеджиева 
Оператори: Николай Стоянчов, Пламен Герасимов, 
Борислав Георгиев, Радостин Борисов 
Продукция: БНТ, Търговска дирекция, София, ул. „Сан Стефано“ 29, 
+359 2 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg
„Малки истории“ е уникален документален слот, продуциран от БНТ 1. 
Началото му е на 6. 12. 2010 г. и оттогава в ефира на обществената 
телевизия са показани 496 късометражни документални филма, чиято 
цел е погледът в задния двор на живота, където герои са хората от 
миманса. Десетминутните филми са социология с камера, която всяка 
седмица отваря горещи теми за разговор в дискусионното едночасо-
во издание в събота от 14 ч. „Малки истории“ осветлява съдбите на 
анонимните, на тихите драми от ежедневието,  в които се разпознават 
хиляди зрители. Социалният слот на БНТ е контрапункт на измисле-
ната екранна реалност, с която преяжда аудиторията. Критичният про-
явител, който изважда на показ цветната действителност там, където 
не стигат чуждите камери.
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ е завършил кино и тв режисура в НБУ през 2004 
г. Работи като сценарист и режисьор на документални филми и теле-
визионни поредици. Носител е на наградата „Jameson“ на 14-я София 
филм фест за документалния филм „Приказки“.
РАЛИЦА ДИМИТРОВА е завършила ВГИК, Москва; работила е като 
режисьор в СДНПФ и в БНТ, сега е на свободна практика. Автор и 
режисьор на документални, научно-популярни филми, детски и музи-
кални тв предавания. През 2013 г. е избрана за най-добър режисьор 
на документален филм от БФА.
СВЕТОСЛАВ ДРАГАНОВ завършва филмова и тв режисура в НБУ. Ре-
жисьор е на музикални и рекламни клипове и тв предавания. Сред до-
кументалните му филми са „Животът е прекрасен, нали?“ (2001), „Са-
модейци“ (2005), „Децата на дружбата“ (2009), „Град на мечти“ (2012).
ТАНЯ ЧЕШМЕДЖИЕВА завършва журналистика в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Автор в сп. „Егоист“, „Лидер“ и „Тема“. Сценарист в публи-
цистичните предавания на БНТ „Чай“, „Непознатата България“, „Един 
ден на...“ „Малки истории“.

Script: Nikolay Vasilev, Ralitza Dimitrova, Kremena Budinova,  
Tania Cheshmedjieva 
Directors: Nikolay Vasilev, Ralitza Dimitrova, Svetoslav Draganov,  
Tania Cheshmedjieva 
Cinematography: Nikolay Stoianchov, Plamen Gerasimov,  
Borislav Georgiev, Radostin Borisov 
Production: BNT, Trade Department, 29 San Stefano str., Sofia, 
phone: +359 2 814 2663, juliana_boianova@bnt.bg

A unique documentary slot, produced by BNT 1. It started on 6 December 
2010 to broadcast 496 documentary shorts striving to explicate the hard 
side of the life of grass roots. The 10-minute shorts are sociological polls 
camera in hand broaching burning topics for a one-hour-long Saturday talk-
show. The films bring to light anonymous people, quiet dramas of their daily 
routine, where thousands of viewers recognize themselves. The BNT social 
slot makes a counterpoint to the fictional film life the audiences are fed up 
with, a critical developer exposing colourful realty unreachable for cameras.

NIKOLAY VASILEV graduated in Film and TV Directing in 2004 from 
NBU. Writer and director of documentaries and TV series; his documen-
tary Fairy Tales won the Jameson Short Film Award at the 14th Sofia IFF.

RALITZA DIMITROVA graduated from the All-Russian State University of 
Cinematography (VGIK), Moscow. Worked in Documentary Film Studio 
and BNT; presently, a free-lancer; author and director of many documen-
taries, spots, music and children’s films. In 2013 received Best Documen-
tary Film Director Award by the Bulgarian Film Academy.

SVETOSLAV DRAGANOV graduated in Film and TV Directing from NBU. 
He has directed music videos and TV commercials. Some of his docu-
mentaries: Wonderful, Isn’t It? (2001), Amateurs (2005), The Children of 
Friendship (2009), City of Dreams (2012).

TANIA CHESHMEDJIEVA graduated in Journalism from the University of 
Sofia. Contributes to the Tema, Lider and Egoist magazines; writer for the 
Tea, The Unknown Bulgaria, A Day of…, Little Stories TV shows, BNT.
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НАКАРАН ДА ЗАМЛЪКНЕ – ПИСАТЕЛЯТ ГЕОРГИ МАРКОВ 
И УБИЙСТВОТО С ЧАДЪР

SILENCED: THE WRITER GEORGI MARKOV & 
THE UMBRELLA MURDER

2013, 100 мин, документален / 2013, 100 min, documentary

Сценарий: Клаус Дексел 
Режисьор: Клаус Дексел 
Оператор: Оливер Закс 
Продукция: Дексел Филм и ТВ-Продукцион (Мюнхен), Мамоко 
(Мюнхен) и Аудиовидео Орфей (София), София, бул. Самоков 60, 
тел. 02 8660 048, studio@audiovisual-bg.com, в сътрудничество 
със ZDF, ARTE и Българската Национална телевизия 
С подкрепата на ИА Национален филмов център, 
FilmFernsehFonds Bayern
Лондон, 1978 г.: българският писател и дисидент Георги Марков 
умира, отровен с рицин. Покушението срещу него е взето сякаш от 
филм за Джеймс Бонд: оръжието на убийството е... един чадър. Го-
дини наред британските и руските тайни служби се обвиняват вза-
имно за този атентат, но и до днес едно от най-големите убийства в 
съвременната история остава неразкрито. 35 години по-късно един 
режисьор се опитва да разкрие мистерията. След продължителни 
проучвания той открива и изправя пред камерата главния заподо-
зрян, агента на българската Държавна сигурност Франческо Гулино.
Завършил Висшето училище за телевизия и кино (HFF) в Мюн-
хен, КЛАУС ДЕКСЕЛ е работил като сценарист, режисьор и про-
дуцент в повече от 50 игрални и документални филми за киното 
и телевизията. Сред най-известните му филми са: „Нежно кръжи 
юмрукът“ (1991), „Снимки срещу мафията. Оливиеро Тоскани фо-
тографира децата на Корлеоне“ (1997), „Маите – мит и реалност“ 
(1999); „Правосъдие в джунглата: със съдебно корабче по Амазон-
ка“ (2001), „Случаят Раул Валенберг – спасител и жертва“ (2005).

Script: Klaus Dexel 
Director: Klaus Dexel 
Cinematography: Oliver Sachs 
Production: Dexel TV Filmproduktion 
Audiovideo Orpheus, 60 Samokov blvd., Sofia 
phone: +359 2 8660 048, studio@audiovisual-bg.com 
Momoko Entertainment in cooperation with ZDF, ARTE and BNT 
With the support of EA Bulgarian National Film Center, 
FilmFernsehFonds Bayern

London 1978: Bulgarian writer and dissident, Georgi Markov is poi-
soned to death. The assassination plot reads like a James Bond film: 
an umbrella is supposed to be the murder weapon. For years the 
British and Russian secret services blame each other. Still one of 
the biggest murder cases in history remains unexplained. 35 years 
later the director sets out to solve the mystery. Through his lengthy 
enquiries he succeeds in getting the prime suspect, the Bulgarian 
agent Francesco „Piccadilly“ Guillino to appear in front of the camera. 
A gripping documentary crime thriller that deals with the history of the 
Cold War and reveals the current intrigues within our secret services. 

A graduate of the Munich School of Film and Television, KLAUS DEX-
EL has worked in various capacities in German cinema and televi-
sion. His directorial credits include: Zärtlich Kreist Die Faust (1991), 
Photographs Against The Mafia (1997), The Maya – Myth And Re-
ality (TV series, 2000), The Floating Court (Of Law) (2001) and The 
Case Of Raoul Wallenberg – Saviour And Victim (2005).
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НАПРЕД И НАГОРЕ
FORWARD AND UPWARD

2013, 30 мин, документален
2013, 30 min, documentary

Сценарий: Петко Горанов 
Режисьор: Петко Горанов 
Оператор: Юлиян Първанов  
Продукция: Петко Горанов, моб. 0888094222

Филм за „космическия“ академик Димитър Мишев. Ученият, кой-
то създаде у нас дистанционните изследвания на Земята от кос-
моса и стана десетият изследовател в света, удостоен с награ-
дата на Международната федерация по астронавтика (МАФ) за 
принос в космическите изследвания. 

ПЕТКО ГОРАНОВ работи в българското документално кино като 
сценарист и режисьор. По-известните му филми са: „Момчета 
на 20 години“ (1987), „Той не загина на война“ (1988), „Спонтан-
но“ (1989), „Ехо от Камбоджа“ (1996), „Бела съм, бела…“ (1998), 
„Капсулата“ (2000), „За България“ (2001), „За родно небе“ (2002), 
„В резерв на отечеството“ (2003), „Паметта на нацията“ (2006), 
„Деца на птици“ (2007), „…и след разстрела“ (2010).

Script: Petko Goranov 
Director: Petko Goranov 
Cinematography: Julian Parvanov 
Production: Petko Goranov, phone: +359 888 094 222

A film about „space“ Academician Dimitar Mishev, the scientist who 
created remote sensing of the Earth from space, becoming the 
world’s tenth researcher awarded by the International Astronautical 
Federation for his contribution to space exploration.

PETKO GORANOV works in Bulgarian documentary film as writer 
and director. His most famous films include: Boys Aged 20 (1987), He 
Did Not Die at War (1988) Spontaneous (1989), Echoes of Cambodia 
(1996), Bella, I am Bella ... (1998), The Capsule (2000), For Bulgaria 
(2001), For the Native Sky (2002), In the Reserve of the Fatherland 
(2003), Memory of the Nation (2006), Children of Birds (2007), ... And 
Then Shooting (2010)
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ОГНЕНИ РЕЛИКТИ
FIERY RELICTS

2012, 30 мин, документален
2012, 30 min, documentary

Сценарий: Цветан Симеонов 
Режисьор: Цветан Симеонов 
Оператор: Антон Марчев 
Продукция: БНТ – Пловдив, ул. „Найден Геров“ 8,  
моб. 0889 236 783, tveco@mail.bg

В съзнанието на хората светците живеят двойнствен живот. Пър-
вият е пресъздаден в житията, които разкриват църковния ас-
пект. Вторият е кодиран дълбоко в пластовете на човешката ис-
тория. Във фолклорната култура на Югоизточна Европа, включи-
телно в България, е запазена почитта към двойки светци – мъжки 
и женски, като например св. Илия и св. Марина. Такива двойки се 
почитат от християнската църква, но имат и дълбок фолклорен 
пласт. Науката говори за християнски фолклор, защото вярвани-
ята и обичаите не се покриват с каноничните.

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ е роден през 1965 г. Завършил е „Българ-
ска филология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендар-
ски“. Работи като журналист от 1991 г. Бил е главен редактор 
на вестници и списания. В момента е изпълнителен продуцент 
„Новини и спорт“ в БНТ – Пловдив. Автор е на повече от 40  доку-
ментални филма, част от които са в рамките на документалната 
поредица „Еко“. Носител е на награди от регионални и междуна-
родни фестивали, както и на специалната награда на Европей-
ската комисия в конкурса „Робер Шуман“.

Script: Tsvetan Simeonov 
Director: Tsvetan Simeonov 
Cinematography: Anton Marchev 
Production: BNT – Plovdiv – 8 Naiden Gerov str.,  
mob. +359 889 236 783, tveco@mail.bg

In popular mind, saints have two hypostases. The first one is the 
subject matter of the vitae, which reveal the ecclesiastical aspect. 
The second one is coded deep in the layers of human history. The 
folklore culture of South-Eastern Europe, including Bulgaria, has pre-
served the veneration of pairs of a male and a female saints such as 
St Marina and St Elijah. Coupled together, such saints are worshiped 
by the Christian Church, though having a deep folklore dimension to 
them. Researchers even use the term ‘Christian folklore’, because 
folk beliefs and traditions and canonical ones are not the same.

TSVETAN SIMEONOV was born in 1965 in Plovdiv. Graduated in 
Bulgarian Studies at the University of Plovdiv. He has been work-
ing as a journalist since 1991. He was editor-in-chief of a number of 
newspapers and magazines. Presently, he is an executive producer 
at the news department at BNT – Plovdiv. Tsvetan Simeonov is the 
author of more than 40 documentaries with Eco documentary series 
among them. Recipient of 14 awards at international festivals, as well 
as of the European Commission’s Robert Schuman prize.
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ОТ БИЛОТО НА ПЛАНИНАТА
FROM THE TOP OF THE MOUNTAIN

2013, 17 мин, документален
2013, 17 min, documentary

Сценарий: Владо Трифонов 
Режисьор: Владо Трифонов 
Оператор: Владо Трифонов 
Продукция: Владо Трифонов/Ани Андреева  
София 1373, „Западен парк“ 111-А; моб. 0887 269 386; 
vltrifonov@gmail.com

В малко село живеят двама образовани млади хора със своите 
деца. Семейството се грижи за неколкостотин крави, отглежда 
екологични продукти и се опитва да живее с честен труд. Бю-
рокрацията пък се опитва да ги откаже от този им мерак. Съ-
щото село обитава и една възрастна жена, чиито коментари за 
нещата, които се случват в държавата, предизвикват смях, но и 
немалко тъга. Това е кратък филм за удоволствието да водиш 
нормален живот при ненормални обстоятелства.

ВЛАДО ТРИФОНОВ е български журналист, писател и кинодо-
кументалист. Автор на над 20 документални филма с междуна-
родни участия и отличия, между които „Хабери до поискване“, 
„Приказка от камък и дърво“, „Белият град“, „Пъб“, „Мъртва зона“, 
„Черна стъпка – бяла длан“ и „Раят с две лица“. Носител на спе-
циална награда за журналистика „Writing For Central and Eastern 
Europe“ на Австрийската информационна агенция (APA).

Script: Vlado Trifonov 
Director: Vlado Trifonov 
Cinematography: Vlado Trifonov 
Production: Vlado Trifonov/Ani Andreeva, 111-А Zapaden Park, So-
fia 1373, phone: +359 887 269 386; vltrifonov@gmail.com

A family lives in a desolated mountain village in Bulgaria. They breed 
cattle and cultivate fields. They are highly educated and hard-working 
couple in love, who want to make an honest penny. But the govern-
ment officials want to shut them down. An old woman lives in the 
same village. She knows a lot, she sees everything and her com-
ments on what’s happening around and across the country are funny 
and reasonable. This is a documentary about love and struggle to live 
a normal life in tough circumstances. 

VLADO TRIFONOV is a Bulgarian journalist and documentary film-
maker; publicist and writer, author of some 20 documentaries such as 
Paradise with Two Faces, Messages on Call, Black Foot-White Hand, 
Dead Zone, Tale of Stone and Wood, White Town, etc., with some of 
them winners at prestigious European film and TV festivals. Austria 
Press Agency (APA) Recognition Award winner (Writing for Central 
and Eastern Europe).
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ПИСМО В БУТИЛКА
LETTER IN A BOTTLE

2013, 45 мин, документален
2013, 45 min, documentary

Сценарий: Дарин Сотиров, Цветан Кръстев 
Режисьор: Георги Кръстев 
Оператор: Георги Кръстев 
Продукция: Школа по изкуства за деца и младежи в неравно-
стойно положение „Дедал“, Дарин Сотиров, 
Варна 9000, бул. „Съборни“ 24, ет. 7, тел. 052 61 55 21, 
моб. 0888 893 111 (Галина Николова), dedalgroup@mail.bg

Деца изпращат своите послания към света чрез древния метод 
„Писмо в бутилка“. Те очакват писмата им да достигнат до по-
вече точки на планетата, да бъдат намерени от различни хора, 
живеещи в различни държави.  Във всяка от бутилките мечтите, 
желанията и надеждите на децата са запечатани на дигитален 
формат. Всъщност това е проекция на бъдещето такова, каквото 
е в мечтите на младите творци.

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ е роден през 1986 г. във Варна. Учил е пси-
хология във Варненския свободен университет. През 2012 г. 
се дипломира в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ със специалност 
„Операторско майсторство“. Участва в „Sarajevo Talent Campus“ 
2013 (Script Station), в лятната филмова академия на „Locarno 
Film Festival“ през 2011 г. и на „Berlinale Talent Campus“ 2011, 
в уъркшопа за документални филми „Summer Media Studio“ 
2009 във Вилнюс, Литва. Бил е член на международното жури 
на „AVANCA Film Festival“ 2013 в Португалия. Автор на късоме-
тражни филми.

Script: Darin Sotirov, Tsvetan Krastev 
Director: Georgi Krastev 
Cinematography: Georgi Krastev 
Production: Dedal Art School for Underprivileged Children and 
Youths, Darin Sotirov, 24 Saborni blvd., et. 7, 9000 Varna, 
phone: +359 52 61 55 21, mob. +359 888 893 111 (Galina Nikolova), 
dedalgroup@mail.bg

Children set afloat bottles with their digitalized letters about their 
dreams and hopes, expecting to get their messages across to as 
many places and as many people over the world as possible. These 
messages are in fact a projection of the future these children dream 
of.

GEORGI KRASTEV was born in Varna in 1986. He studied Psychol-
ogy at Varna Free University and graduated in Cinematography from 
NATFA, Sofia in 2012; participant in Sarajevo Talent Campus 2013 
(Script Station); Locarno Summer Academy, Locarno Film Festival 
2011; Berlinale Talent Campus 2011; Summer Media Studio 2009 
documentary workshop, Vilnius, Lithuania; member of the interna-
tional jury at AVANCA Film Festival 2013, Portugal. He has made 
shorts.
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РАЗГОВОР С АНАРХИСТ
CONVERSING WITH AN ANARCHIST

1995, 100 мин, документален
1995, 100 min, documentary

Сценарий: Димитър Митев 
Режисьор: Димитър Митев 
Оператор: Валентин Русев 
Продукция: БНТ – Русе, Димитър Митев, тел. 052 60 93 18

Главният герой от филма „Разговор с анархист“ Панайот Чиви-
ков от Русе пише през 1936 г. статия за в. „Свободен народ“ под 
зазлавие „Време на лумпените“. Тя разгневява властите в Бъл-
гария и той е принуден да емигрира в Испания. Там анархизмът 
като идеология на безвластието има широко влияние. До 1938 
г. русенецът е пряк свидетел на Испанската гражданска война. 
След края й той се връща в родината и попада в затвора. По-къс-
но е освободен. До края на живота си е сътрудник на списанието 
„Мухерас либрес“, издавано от голямата испанска поетеса Сара 
Гилен. Връзката между Чивиков и Гилен е епистоларна.

ДИМИТЪР МИТЕВ е завършил кино и тв режисура в НАТФИЗ 
през 1984 г. До 1997 г. работи като режисьор в РТВЦ Русе. Отто-
гава е на свободна практика.

Script: Dimiter Mitev 
Director: Dimiter Mitev 
Cinematography : Valentin Rusev 
Production : RTVC Ruse, Dimiter Mitev, phone: 052 60 93 18

Panayot Chivikov, born in Ruse on the Danube, published an article 
in 1936 in a newspaper of Bulgarian anarchists. The authorities got 
vexed at him and he saw himself forced to emigrate from Bulgaria to 
Spain and witness the Spanish Civil War. He then came back home 
only to be imprisoned. All his life, he contributed to the Mujeres Libres 
journal, published by renowned Spanish poetess Sarah Gillen, with 
whom he maintained correspondence.

DIMITER MITEV graduated in Film and TV Directing from NATFA in 
1984. Director at RTVC – Ruse until 1997. Presently, a freelancer.
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РАЗКАЗИ ОТ ВОЙНАТА
WAR TALES

2013, 4x25 мин, документален
2013, 4x25 min, documentary

Сценарий: Николай Чадаров 
Режисьор: Николай Чадаров 
Оператор: Юли Кривошиев 
Продукция: ТВ7 ЕАД, София, бул. „Цар Борис III“ 159,  
моб. 0888 55 33 98 – Николай Чадаров

„Разкази от войната“ представлява разтърсваща история за ужа-
сите на Втората световна война, но също е ярък пример за про-
явена храброст и мъжество на бойното поле. Лентата обединява 
спомените на 13 ветерани, предимно царски офицери. Във фил-
ма зрителят ще усети трепета на войника, лежащ в окопа, докато 
срещу му летят куршуми, ще съзре ужаса в зениците на онези, 
които виждат как гинат бойните им другари, защото червеният 
цвят на ордените за храброст, с които те са окичени, е цветът на 
пролятата в сраженията кръв.

НИКОЛАЙ ЧАДАРОВ е журналист, автор на редица докумен-
тални филми. В творбите му е широко застъпена историческата 
тематика. Негови са филмите „20 години по-късно“ (2009), „Бъл-
гарските царски дворци“ (2012/2013).

Script: Nikolay Chadarov 
Director: Nikolay Chadarov 
Cinematography: Yuli Krivoshiev 
Production: TV7 – Sofia, 159 Tsar Boris III blvd.,  
phone: +359 888 55 33 98 – Nikolay Chadarov

War Tales is a groundbreaking story about the horrors of the Second 
World War but it is also a shining example of bravery and courage 
on the battlefield. The work integrates the memories of 13 veterans, 
mostly royal officers, conveying the shivering of a soldier lying in the 
trench while bullets are whizzing all around and his friends are per-
ishing because the red colour of the Orders of Valour hanging on their 
clothes is the colour of the blood shed in the battles.

NIKOLAI CHADAROV is a journalist, author of a number of docu-
mentaries. History is his forte. He made the movies 20 Years Later 
(2009) and Bulgarian Royal Palaces (2012/2013).
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СЕЗОНЪТ НА ЯБЪЛКИТЕ
APPLE SEASON

2013, 1 мин, анимация
2013, 1 min, animation

Сценарий: Йоана Александрова 
Режисьор: Йоана Александрова 
Оператор: Йоана Александрова 
Продукция: Йоана Александрова, 
19 Broomhouse Street South, EH11, Edinburgh, UK,  
тел. +447763516016, alexandrova.yoana@gmail.com

Малък червей, обитаващ ябълка, е натъжен от първите призна-
ци на есента. „Сезонът на Ябълките“ е анимационна миниатюра, 
създадена за един ден като последен филм от поредицата от 
десет филма, направени за по един ден в анимационната рабо-
тилница, организирана между Единбургския колеж по изкуствата  
(ЕCA) и Нов български университет, наречена „10 филма, 10 дни, 
2 града“.

ЙОАНА АЛЕКСАНДРОВА е родена в град Троян през 1987 г. Ба-
калавърска степен по анимационно кино получава в Нов българ-
ски университет. Работи като художник, илюстратор и аниматор 
на свободна практика. Увлича се най-вече по стила стоп-кадър 
анимация. В момента  учи магистратура със специалност анима-
ция в Единбургския университет, Шотландия.

Script: Yoana Alexandrova 
Director: Yoana Alexandrova 
Cinematography: Yoana Alexandrova 
Production: Yoana Alexandrova,  
19 Broomhouse Street South, EH11, Edinburgh, UK,  
phone: +447763516016, alexandrova.yoana@gmail.com

A small worm in an apple is unhappy with the first signs of autumn. 
Apple Season is a short animated film made within a day as the last 
one of a series of ten films made within one day each at the animation 
workshop jointly organized by Edinburgh College of Art and the New 
Bulgarian University and titled 10 Films, 10 Days, 2 Cities.

YOANA ALEXANDROVA (1987) was born in Trojan, Bulgaria and 
graduated from the New Bulgarian University with a BA in animation. 
She works as a freelance artist/animator/illustrator. Yoana is mostly 
interested in working with the stop frame technique. She is currently 
studying MA Animation at the University of Edinburgh, ECA, Edin-
burgh, Scotland.
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СЪСЕДИ НА ВУЛКАНА
NEIGHBOURS OF THE VOLCANO

Чили, 2013, 107 мин
Chile, 2013, 107 min

Сценарий: Рони Радонич, Иван Цибулка 
Режисьор: Иван Цибулка 
Оператор: Себастиян Каро, Марсело Яно Убия 
Продукция: Pablo Rosenblatt, Ramon Puelma 2430, Ñuñoa, 
Santiago de Chile, тел. (56-2) 27170534, pablorosenblatt@gmail.com

Сутринта на 2 март 2008 г. вулканът Чайтен разрушава отдале-
чено градче в Южно Чили, което впоследствие е сполетяно и от 
наводнение. Седемте хиляди жители са принудени да изоставят 
всичко, за да спасят живота си. Това е историята на три семей-
ства от Чайтен, които напускат малкия си рай и се нагаждат към 
ежедневните изненадващи перипетии.

ИВАН ЦИБУЛКА е работил като режисьор и сценарист на доку-
ментални и късометражни филми в студия „Време” (1983–1 987). 
След това работи в Чили, където прави тв сериите „На юг от 
света” (1988–1993), “Връзки” (1993–1996), “Скитниците” (1996–
1999). Режисьор и сценарист на документалния филм „Цигани 
без палатка” (2002), номиниран за най-добра режисура в Чили 
през 2003 г. През 2011 г. създава тв поредицата „Спомени на пи-
сатели”. Режисира също репортажи и рекламни клипове.

Награди: МКФ Валдивия, Чили, 2013 г. – официална селекция.

Script: Ronnie Radonich, Ivan Tziboulka 
Director: Ivan Tziboulka 
Cinematography: Sebastian Caro, Marcelo Jano Ubilla 
Production: Pablo Rosenblatt, Ramon Puelma 2430, Ñuñoa, Santiago 
de Chile, phone: (56-2) 27170534, pablorosenblatt@gmail.com

On the morning of 2 March 2008, volcano Chaiten hit a small and 
remote town in Southern Chile, which was devastated by the massive 
eruption and a subsequent flood. Its seven thousand residents were 
forced to leave everything behind to save their lives. This is the story 
of three families from Chaiten, who abandoned their heavenly place 
and had to adapt to the twists and turns of a life that would surprise 
them time and again.

IVAN TZIBOULKA worked as director and scriptwriter of documenta-
ries and shorts for Vreme Film Studio (1983–1996). Moving to Chile, 
he directed the TV series In the South of the World (1988–1993), 
Enlaces (1993–1996), The Tramps (1996–1999); director and script-
writer of the documentary film Gypsies without a Tent (2002), nom-
inated for Best Director Award in Chile, 2003; in 2011 he made the 
TV Memoirs of Writers series; author of TV reports and commercials.

Awards: Official selection Valdivia IFF (FICV)– Chile, 2013.
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ТЕ ОТЛИТАТ
FLYING AWAY

2013, 40 мин, документален
2013, 40 min, documentary

Сценарий: Огнян Стателов 
Режисьор: Симеон Цончев 
Оператори: Симеон Цончев и Ивайло Дончев 
Продукция: БДЗП и „Моно колектив“,  
София 1301, бул. „Хр. Ботев“ 54,  
моб. 0898 472 844, info@monoco.eu 
С подкрепата на Фондация „Америка а България“

25 снимачни дни; 35 часа суров филмов материал; повече от 40 
вида птици, сред които редките и застрашени от изчезване чер-
веногуша гъска, египетски лешояд и царски орел. Един разказ за 
многообразието на диви птици в България.

СИМЕОН ЦОНЧЕВ е роден през 1980 г. в София. Завършва 
Класическата гимназия, следва филмова режисура. Работи като 
дизайнер, раздавач на вестници, асистент режисьор, фотограф, 
монтажист, разрушител на стени, сценарист, копирайтър, бака-
лин… Автор на късометражни игрални и документални филми, 
клипове и реклами. Основател на „Моно колектив“.

Script: Ognian Statelov 
Director: Simeon Tsontchev 
Cinematography: Simeon Tsontchev and Ivailo Donchev 
Production: BSDB and Mono Collective,  
54 Hristo Botev blvd., 1301 Sofia,  
phone: +359 898 472 844, info@monoco.eu 
With the support of America for Bulgaria Foundation

25 shooting days; 35 hours of rushes; over 40 bird species with the 
world’s most endangered Red-breasted Goose, Egyptian Vulture and 
Imperial Eagle to name just a few. An account of the diversity of wild 
birds in Bulgaria.

SIMEON TSONTCHEV was born in Sofia, in 1980. Graduated from 
the National Classical Lyceum, studied Film Directing; worked as 
freelance designer, assistant director, photographer, film editor, 
wall-destroyer, script-writer, copywriter, grocer; made shorts and doc-
umentaries, videos and commercials; founder of Mono Collective.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА – НАЧИН НА МИСЛЕНЕ
TRANSPLANTATION: A WAY OF THINKING

2013, 31 мин, документален
2013, 31 min, documentary

Режисьор: Ива Димова 
Оператори: Георги Лазаров, Иван Иванов 
Продукция: ПР Агенция „ИВ“, София, Младост 1а, бл. 514, вх. 3, 
ап. 63.; Георги Димов, моб. 0899 203016, pragency_iv@abv.bg 

Филмът разказва за здравната система на Кралство Нидерлан-
дия и за това как там приемат трансплантацията – не като нови-
на, а като нещо напълно нормално. Там трансплантацията озна-
чава съпричастност към страдащите, а тук в България – чудо. За 
здравната система разказват всички участници в процеса – пред-
ставители на Агенцията по трансплантации, трансплантолозите, 
реаниматолозите, пациентите. 

ИВА ДИМОВА 
Филмография: „Един от осем милиона – бежанците в Бълга-
рия“, „Приказки за лека нощ“, „Влюбена в Кувейт“, „Живот с диа-
бет“ (5 серии), „Четири часа живот“, „Болката е учител“, „Пътят“, 
„Мама“.

Director: Iva Dimova 
Cinematography: Georgi Lazarov, Ivan Ivanov 
Production: PR Agency IV,  
Mladost 1a, bl. 514, vh. 3, ap. 63, Sofia, Georgi Dimov,  
phone: +359 899 203016, pragency_iv@abv.bg 

The film tells about the Dutch healthcare system and how transplan-
tations are taken there: it is no news, just a routine operation. Trans-
plantation there means compassion unlike Bulgaria, where it is a mir-
acle. All those involved in the process tell their side of the story: the 
representatives of the Dutch Transplant Society, doctors, intensivists 
and patients.

IVA DIMOVA
Filmography: One of Eight Millions: Refugees in Bulgaria, Bedtime 
Stories, Smitten with Kuwait, Living with Diabetes (5 episodes), Four 
Hours of Life, Pain Teaches, The Road, Mom.
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ХОРЪТ ОТ ЛОНДОН
THE CHOIR FROM LONDON

2012, 42 мин, документален
2012, 42 min, documentary

Сценарий: Антон Гутев 
Режисьор: Антон Гутев 
Оператор: Антон Гутев 
Продукция: Антон Гутев,  
25 Sandringham Road, London, NW11 9DR, United Kingdom, 
antobanto@abv.bg

Развълнувани от българския фолклор, над четиридесет човека 
от различни националности се присъединяват към „Лондонски 
български хор“, създаден от Десислава Стефанова през 2000 г. 
Филмът показва тяхното пътуване по време на второто им турне 
в България през 2010 г., както и срещите и репетициите с компо-
зитора Кирил Тодоров.

АНТОН ГУТЕВ е роден през 1975 г. в с. Крушевец, област Бурга-
ска. Работил е като телевизионен оператор в Бургас. От 2004 г. 
живее в Лондон, където работи като камерен техник и оператор, 
като в същото време осъществява собствени филмови проекти. 
Филмография: „Тръби и зъбни колела“ (к/м, 2007), „Кой си ти, как-
во правиш тук“ (2011), „Хорът от Лондон“ (2012).

Script: Anton Goutev 
Director: Anton Goutev 
Cinematography: Anton Goutev 
Production: Anton Goutev,  
25 Sandringham Road, London, NW11 9DR, United Kingdom,  
antobanto@abv.bg

Touched by Bulgarian folklore, more than 40 singers of different 
nationalities joined The London Bulgarian Choir, established by 
Dessislava Stefanova in 2000. The film shows their journey during 
the choir’s second tour of Bulgaria in 2010 as well as the meetings 
and rehearsals with composer Kiril Todorov.

ANTON GOUTEV was born in 1975 in Krushevets, Bulgaria. He 
worked as a cameraman for local TV stations in Bourgas for three 
years. In 2004 he moved to London where he works as a camera 
technician and carries out his own film projects. Filmography: Pipes 
and Cogs (short, 2007), Who Are You, What Are You Doing Here 
(2011), The Choir from London (2012).
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ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ
CENTRAL STATION SOFIA

2013, 13 мин, документален
2013, 13 min, documentary

Режисьор, продуцент и монтажист: Алберто Йорданов 
Оператор: Лукаш Кулеч 
Звукооператор: Алберто Йорданов 
Художник: Емили Кулен 
Ръководители на проекта: Ной Мендел и Ема Дейви 
Контакт: +44 7707 661096, albertoiordanov@gmail.com 
www.cargocollective.com/albertoiordanov

Добре дошли в сюрреалистичния свят на Централна гара Со-
фия. По пътя ще срещнете празен хотел, движещо се борче, ло-
вци, забравена слава от миналото, както и надежда, прикрепена 
към тото фиш. Това е филм мозайка, който съчетава фрагменти 
от живота на онези, които са част от най-голямата гара на Бал-
каните. 

АЛБЕРТО ЙОРДАНОВ е млад български режисьор. Завършва 
филмова режисура в Единбургския колеж по изкуства. Автор на 
филмите „Централна гара София“ (2013), „Необятното простран-
ство“ (2012), 

Награди: Награда „Скот Уорд“ за операторско майсторство за 
Лукаш Кулеч – дипломна прожекция на Единбургския колеж по 
изкуства 2013.

Director, producer and editor: Alberto Iordanov 
Director of Photography: Lukasz Kulec 
Sound Recordist: Alberto Iordanov 
Illustration: Emily Cullen 
Project Supervisors: Noé Mendelle and Emma Davie 
Contact: +44 7707 661096, albertoiordanov@gmail.com,  
www.cargocollective.com/albertoiordanov

Welcome to the surreal world of Central Station Sofia. Along the way 
you will encounter an empty hotel, a moving pine tree, hunters, for-
gotten glory from the past as well as hope pinned to a lottery ticket. 
It is a mosaic film that combines fragments of the lives of those who 
are part of the biggest railway station in the Balkans.

ALBERTO IORDANOV is a young Bulgarian filmmaker. He studied 
film directing in Edinburgh. He is the author of the shorts Central 
Station Sofia (2013), Into Deep Space (2012).

Awards: Scott Ward Cinematography Award for Lukasz Kulec – Edin-
burgh College of Art Degree Show 2013.
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in memoriam 
РАНГЕЛ ВЪЛЧАНОВ 

(1928-2013)

in memoriam 
rangeL VULCHanoV

(1928–2013)
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ПЪТЕШЕСТВИЕ МЕЖДУ ДВА БРЯГА
A JOURNEY BETWEEN TWO SHORES

България, 1967, 75 мин
Bulgaria, 1967, 75 min

Режисьор и сценарист: Рангел Вълчанов 
Оператор: Димо Коларов 
Композитор: Георги Генков

Чернобял филмов пътепис, озарен от уникалното 
Рангелово умение да  разказва и показва. Корабът 
„Плиска“ акостира в Тунис, Алжир, Малта, Испания, 
Англия, Франция и Италия. Екзотиката на градове 
и хора провокира артистични размисли, асоциации, 
сравнения, юнашки съизмервания.

Director, writer: Rangel Vulchanov 
Cinematographer: Dimo Kolarov 
Composer: Georgi Genkov

A black-and-white film about a journey, lit up by Ran-
gel’s unparalleled storytelling gift. The Pliska ship is 
anchored in Tunisia, Algeria, Malta, Spain, UK, France 
and Italy. Exotic cities and peoples prompt artistic 
guesswork, associations, comparisons and drawing 
bold analogies.
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ПЪТЕШЕСТВИЕ МЕЖДУ ДВА ФИЛМА
A JOURNEY BETWEEN TWO FILMS

България, 1997, 56 мин
Bulgaria, 1997, 56 min

Режисьор и сценарист: Коста Биков 
Оператор: Иван Варимезов

Филм-портрет на корените, филмите, човека и ар-
тиста Рангел Вълчанов по случай неговата 70-та 
годишнина. Интимно навлизане в творческата ла-
боратория на маестрото, направено с „любов и неж-
ност“ от режисьора на „Прилив на нежност“.

Director, writer: Kosta Bikov 
Cinematographer: Ivan Varimezov

A film portraying Rangel Vulchanov: his origins, his 
movies, the man and the artist on the occasion of his 
70th anniversary. The director of Surge of Tenderness 
penetrates „affectionately and lovingly“ into the inner 
sanctum of the maestro’s artistic quest.



94



95

in memoriam 
ПЕНЧО БОГДАНОВ 

(1923-2013)

in memoriam 
penCHo BogDanoV 

(1923–2013)
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Въпреки че никога не е бил художник на собст-
вените си филми, Пенчо Богданов успява с ин-
телигентна и безпощадна ирония да изобличи 
абсурдите на соцобщежитието, кариеризма 
на чиновниците, манипулативната същност 
на властта и униформеното мислене. В забав-
но-притчова форма той постави под съмнение 
и някои добродетели на националния характер, 
представян дотогава с идилични краски. Него-
вите „Веселяци“ проправиха пътя на „Тримата 
глупаци“ и предложиха ново, трезво и сатирично 
отношение към някои т. нар. „ценности“ на бъл-
гарина.

Режисьор на едни от най-значимите филми от 
златния период на „Българската анимационна 
школа“, с творчеството си Пенчо Богданов до-
принася осезаемо за международното й утвър-
ждаване. Достатъчно е да припомним сатирич-
ните миниатюри за възрастни „Веселяци“, „Урок 
по социология“, „Комисия“, „Колоната“, „Анима-
то“ и детските „Тайнствената камила“, „Бон-
бон“, „Щурчето“, за да се убедим, че естетиче-
ските му търсения са били винаги в авангарда 
на българската анимация. 

Дългогодишен председател на АSIFA - България, 
той беше дискретен веселяк, избягващ суетата 
и светлината на прожекторите, за да се посве-
ти изцяло на трудния анализ на нравствената 
деградация в социалните процеси. 

Боряна Матеева

Though never being art designer of his own movies, 
Pencho Bogdanov succeeded in unmasking ironical-
ly, intelligently and mirthlessly the absurd social life 
under Communism, careerist officials, the manipula-
tive nature of the authorities and conventional wis-
dom. His funny parables question some of the na-
tional virtues, idyllically depicted until then. His Jolly 
Fellows paved the way for The Three Fools offering 
a new, sober and satirical attitude to some of the so-
called values of Bulgarians.

Directing some of the most significant cartoons of the 
Golden Age of Bulgarian animation school, Pencho 
Bogdanov contributed considerably to its internation-
al recognition. It is enough to just bring to mind the 
satirical shorts intended for adults Jolly Fellows, So-
ciology Lesson, Commission, The Column, Animato 
or the children’s The Mysterious Camel, Sweetmeat, 
The Cricket, to see that his aesthetic quests have al-
ways been on the cutting edge of Bulgarian animated 
film. 

President of long standing of АSIFA-Bulgaria, he was 
an unobtrusive ‘jolly fellow’, shunning vanity and lime-
light to fully devote himself to delving deep into the 
moral degradation in social processes. 

Boriana Mateeva
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АНИМАЦИОННА ПРОГРАМА
ANIMATION PROGRAMME

Веселяци – 1969, 9 мин

Картината – 1971, 7 мин

Щурчето – 1973, 7мин  

Урок по социология – 1975, 8 мин

Колоната – 1976, 7 мин

Комисия – 1976, 9 мин

Понеделник – ден за добри дела – 
1977, 7 мин

Анимато – 1988, 7 мин

Jolly Fellows (1969, 9 min)

The Picture (1971, 7 min)

The Cricket (1973, 7 min)

Sociology Lesson (1975, 8 min)

The Column (1976, 7 min)

Commission (1976, 9 min)

Monday: A Day for Good Works 
(1977, 7 min)

Animato (1988, 7 min)
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„ЗЛАТНИТЕ РИТОНИ“
НА БЪЛГАРСКОТО КИНО

tHe GOLDEN RHYTONS 
of BULgarian Cinema
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46 български филмови критици се произнасят 
по темата „Ритон на Ритоните“.

Те са помолени да посочат своите 5 любими за-
главия измежду всичките 37 документални, ани-
мационни и научно-популярни филма, удостоени 
с тази най-престижна национална награда от 
1975 г. насам. 

Като всяка класация, и тази може да бъде оспо-
рена. 

Тя отразява субективните вкусове и нагласи на 
участвалите в нея. 

Много са също така достойните и важни фил-
ми, неполучили „Ритон“, но оставили диря в бъл-
гарското кино. 

И все пак – ето първите в избора на критиците, 
така както ни я представя извършилият допит-
ването Георги Ангелов. 

46 Bulgarian critics express their opinion about Rhy-
ton of the Rhythons.

Each one of them was asked to choose 5 favourite ti-
tles amongst 37 documentary, animation and popular 
science films, winning the most prestigious national 
award from 1975 on.

Any such poll is controversial as it reflects the taste 
and perception of the participants. 

There are also many deserving attention and impor-
tant films, that never won a Rhyton, but left a mark on 
the Bulgarian filmmaking. 

Still here is the critics’ top choice, presented by Geor-
gi Angelov.
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БАЩА / FATHER
2012, 16 мин, документално-анимационен / 2012, 16 min, documentary-animation

Сценарий: Иван Богданов, Фил Мълой 
Режисьор: Иван Богданов 
Режисьори на отделните части: Аспарух Петров, 
Велко Попович, Дмитри Ягодин, Росица Ралева, 
Мориц Майерхофер  
Продукция: Компот Колектив; Bonobo; Eye Catch 
Productions; Мария Станишева, моб. 0887 418282, 
тел.+ 1 347 265 6618, maria@compote-collective.com 
С подкрепата на ИА Национален филмов център
Кога за последно говори с баща си? Ще го попиташ ли някога 
за онези неща, които те нараниха? В “Баща” реалността на 
живота е обърната наопаки, за да пресъздаде един невъзмо-
жен диалог – диалогът между дете и баща, който никога не 
се случва. 
Награди: Дни на Хърватското кино ’12 – Награда за най-до-
бър анимационен филм; Гран При – Golden Mummer 2012; 
Голямата награда на “Златен Кукер” ’12; МФКК “В двореца” 
– Балчик ’12 – Най-добър анимационен филм в националния 
конкурс; Анибар ‘12 – Специална награда в Балканската със-
тезателна програма; СФАФ, Варна ‘12 – Награда на СБФД; 
Аним’ест ’12 - Награда за най-добър късометражен филм; На-
града за най-добър режисьор – Фестивал за детска анимация 
„Златна рибка” 2012; Втора награда Expotoons МКФ; Награда 
на публиката – Баня Лука МКФ; Златен гълъб за анимация – 
Лайпциг 2012; Първа награда – Анимакс Скопие Фест 2012; 
„Златен ритон” за анимация – ФБДАК „Златен ритон” 2012; 
Най-добър анимационен филм – 0110 МДФФ 2013; Награда 
за най-добра анимация – Байрон Бей МКФ 2013; Наградата 
CIFEJ за най-добър анимационен филм за деца – Техеран 
МАКФ; трета награда – Атина 2013; Най-добър анимационен 
филм – Лил 2013; Награда на публиката – Be There фестивал 
на анимацията Корфу, 2013, Най-добър анимационен филм – 
Ташкент МКФ; Първа награда за анимационен документален 
филм – Чикаго 2013

Script: Ivan Bogdanov, Phil Malloy 
Director: Ivan Bogdanov 
Directors of the other parts: Asparuh Petrov, Veljko Popovic, 
Dmitri Yagodin, Rositza Raleva, Moritz Mayerhofer 
Production: Compote Collective; Bonobo; Eye Catch Productions 
Maria Stanisheva, mob.+359 887 418282; phone: +1 347 265 6618 
With the support of Bulgarian National Film Center

When did you last talk to your father? Will you ever ask him about 
those things that hurt you? In Father the reality of life is turned up-
side down to create an impossible dialogue, a dialogue between 
a child and a father that has never been had. 

Awards: Best Animated Film Award – Days of Croatian Film 
2012; Grand Prix – Golden Mummer 2012; Best Animated Film 
in National Competition – In the Palace – Balchik 2012; Special 
Mention Balkan Competition – Anibar 2012; Bulgarian Filmmak-
ers Union’s Award – WFAF Varna 2012; Best Short Film Award – 
Anim’est 2012; Best Director Award – Goldfish Children’s Anima-
tion Festival 2012; 2nd Prize – Expotoons International Animation 
Festival 2012; Audience Award – Banja Luka Animated Film Fes-
tival 2012; Golden Dove for Animated Film – DOK Leipzig 2012; 
1st Prize – Animax Skopje Fest 2012; Best Animated Film – Gold-
en Rhyton 2012; Best Animated Film – 0110 International Digital 
Film Festival 2013; Best Animation Award – Byron Bay Interna-
tional Film Festival 2013; CIFEJ Prize for the best film for children 
– Tehran International Animation Festival 2013; 3rd Prize - Ath-
ens Animfest 2013; Best Animated Film – European Film Festival 
Lille 2013; Audience Award – Be There! Corfu Animation Festival 
2013’ Special Mention – Gulf Film Festival 2013; Best Animated 
Short Film – Anifilm 2013; Best Animated Film – Tashkent Inter-
national Film Forum 2013; 1st Prize for Animated Documentary 
Film – Chicago International Children’s Film Festival 2013
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БРОЕНИ ДНИ
COUNTED DAYS

1977, 47 мин, документален
1977, 47 min, documentary

Режисьор: Георги Стоев 
Сценарист: Христо Илиев 
Оператори: Милан Огнянов, Иван Цонев

Празници и делници в Бобовдолския затвор... Интервюта 
на мъже с различни присъди, фестивал на художествена-
та самодейност,  приготовления за Коледа, слизане в ми-
ните и минути на почивка оформят психологическия порт-
рет на хората, лишени от свобода.  Мечтите, отчаянието, 
хобитата и спомените за престъпления са разгледани с 
разбиране и толерантност. Тъжно-смешен, драматичен, 
но и много забавен филм, пропит от човешка топлота и 
съпричастност. 

Награди: Голямата награда „Златен ритон“, Пловдив, 1977; 
На градата на евангелистите, Оберхаузен, 1977

Director: Georgi Stoev 
Script: Hristo Iliev 
Cinematography: Milan Ognyanov, Ivan Tsonev

Toil and rest at Bobovdol’s state prison… Interviews with 
inmates, amateur art festival, Christmas preparations, de-
scending mine shafts and some minutes of rest, outline psy-
chological portraits of the people behind bars.  Dreams, de-
spairs, hobbies and memories of crimes are treated with un-
derstanding and tolerance. A bittersweet, dramatic and very 
funny film, steeped in humanity and empathy.

Awards: Golden Rhyton Grand Prix – Plovdiv, 1977; Evangel-
ical Church Film Prize – Oberhauzen, 1977
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ВЕСЕЛЯКЪТ
THE MERRY MAN
1987, 10 мин, анимационен

1987, 10 min, animation

Режисьор: Анри Кулев 
Сценарист: Хpисто Ганев 
Оператор: Христо Хаджиев 
Художник: Анри Кулев  
Анимация: Ценка Куюмджиева

Весел човек върви безгрижно, нарамил знаме, което про-
меня цветовете си. Срещу него се задава стена от страхо-
вито намръщени хора, носещи тояги. Веселякът се вряз-
ва в плътната маса, опитвайки се да си проправи път и 
да продължи в своята посока. В тази драматична борба 
знамето му постепенно се раздира парче по парче. Кога-
то преодолява озверялата тълпа, в ръцете му е останала 
само дръжката на знамето. Той се обръща и след кратко 
колебание се влива в потока от еднакви, озлобени и без-
лични хора, нарамили сопи. Силно експресивна пророче-
ска притча за историческите метаморфози и обреченост-
та на идеалите.

Награди: Голямата награда „Златен ритон“, Пловдив, 1989; 
награда на СБФД за анимация на Ценка Куюмджиева, 
1987; I награда в категорията от 5 до 15 минути, Отава, 
1988; почетен диплом на международното жури и почетен 
диплом на католическото жури, Оберхаузен, 1988

Director: Anri Kulev 
Script: Hristo Ganev 
Cinematography: Hristo Hadjiev 
Аrtist: Anri Kulev 
Animation: Tsenka Kuyumdzhieva

A joyful man walks lightheartedly and carries a colour 
changing flag. A wall of creepy frowning people with sticks 
advances against him. The man tries to weave his way 
through the thick mass of people. In the dramatic struggle 
his flag is torn to pieces. When he finally passes through 
the ferocious crowd only the flagpole remains in his hands. 
He turns back and after brief hesitation joins the motion of 
blank embittered identical people with sticks. Expressive 
prophetic parable about historical transformations and the 
failure of ideals.

Awards: Golden Rhyton Grand Prix – Plovdiv, 1989; UBFM 
Animation Award, 1987; First Prize 5-15 minute Category – 
Ottawa, 1988; International Jury Honorable Mention, Catho-
lic Jury Honorable Mention – Oberhausen, 1988
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ВЕЧНИЯТ МУЗИКАНТ
THE ETERNAL MUSICIAN

1979, 19 мин, документален
1979, 19 min, documentary

Режисьор: Оскар Кристанов 
Сценарист: Христо Илиев 
Оператор: Иван Цонев 

Александър Керков е популярен музикант, свирил джаз, 
участвал в забавни представления. Сега той продава ло-
тарийни билети и балони и ръководи духовия оркестър в 
едно провинциално училище. Навсякъде забавлява хора-
та с остроумия и разкази за миналото…

„Керков е наистина „вечен музикант“. Нищо не е в състоя-
ние да го сломи и да го откаже от любимата музика... С 
неизчерпаемо чувство за хумор той се справя с обратите 
в живота си. Произведението влиза в кръга на т. нар. фил-
ми за чешити, които през 70-те години на XX век разкри-
ват неофициалното лице на живота край нас.“

Александър Янакиев

Награди: „Златен ритон“, Пловдив, 1980; Голямата награ-
да „Сребърен гълъб“ в категория до 35 мин, Лайпциг, 1980

Director: Oskar Kristanov 
Script: Hristo Iliev 
Cinematography: Ivan Tsonev

Alexander Kerkov is a popular musician who played jazz and 
took part in shows. Now he sells lottery tickets and balloons 
and runs the horn section of a small town school. He always 
entertains others with jokes and stories of the past…

Kerkov is a real eternal musician. Nothing is able to crush 
his spirit and to make him give up his beloved music… With 
a deep sense of humour he deals with the twists of life. The 
production is part of the so called „codger films“, that reveal 
the unofficial side of life in the 1970s.

Alexander Yanakiev

Awards: Golden Rhyton, Plovdiv, 1980; Silver Dove, Leipzig 
1980
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ЕВРОПОЛИС – ГРАДЪТ НА ДЕЛТАТА
EUROPOLIS: THE TOWN OF THE DELTA

България / Австрия, 2009, 80 мин, документален
Bulgaria / Austria, 2009, 80 min, documentary

Режисьор: Костадин Бонев 
Сценарист: Влади Киров 
Оператори: Константин Занков и Димитър Митов

През 1933 г. комендантът на Сулинското пристанище Еуге-
ниу Ботез, инженер по професия, написал роман. Озагла-
вил го „Европолис“ и го подписал с името Жан Барт. Година 
по-късно умрял. В този странен роман за смели моряци, не-
гърки танцьорки и коварни прелъстители Жан Барт проро-
кува, че един ден от пълното с живот пристанище няма да 
остане нищо. А със смъртта на Европолис бавно и в мъки 
ще умре и Европа. Няколко години по-късно предсказание-
то започнало да се сбъдва…

Награди: „Златен ритон“ за най-добър документален филм, 
Пловдив, 2009; наградата за най-добър литературен сцена-
рий, БФА, 2010; награда за най-добър сценарий на Екофо-
рум „Златен Витяз“, Москва, 2010; голямата награда за до-
кументален филм /поделена/, Фрайщадт (Австрия), 2010; 
почетен диплом на Real Film Festival, Лос Анжелис, 2010; 
наградата Official Best Of Fest, Сиатъл, 2010; „Grand Prix“ за 
документален филм на фестивала „Волоколамский Рубеж“, 
Русия, 2010; награда на публиката на Лондонски между-
народен документален фестивал, Лондон, 2011; награда 
Prestige Film Award „Сребърен венец“, Калифорния, 2012

Director: Kostadin Bonev 
Script: Vladi Kirov 
Cinematography: Konstantin Zankov, Dimiter Mitov

In 1933 Eugeniu Botez, an engineer by profession and a 
commandant of the harbour of Sulina, wrote a novel, Europ-
olis under the pen-name of Jean Bart. A year later he died.  
In this strange novel about brave sailors, black dancers and 
insidious seducers, Jean Bart foretells that some day nothing 
will be left of the once bustling city. With the death of Europo-
lis Europe was supposed to start slowly dying in agony.  A few 
years later his prophecy came true…

Awards: Golden Rhyton Grand Prix for Best Bulgarian Docu-
mentary – Plovdiv’09; Bulgarian Film Academy 2010 – Best 
Script Award; Golden Knight Film Festival Moscow’2010 – 
Best Script; Die Neue Heimatfilm Festival’2010 – Freistadt, 
Austria – Best Documentary Grand Prix Winner; Los Ange-
les’09 – Los Angeles Reel Film Festival – Honorable Men-
tion; Official Best Of Fest Award Winner – Seattle’2010; Ser-
gei Bondarchuk Film Festival – Volokolamsk’2010– Grand 
Prix Winner; London International Documentary Film Fes-
tival ’2011 – Audience Award; Prestige Film Award – Silver 
Wreath, California, 2012



106

ЗАХАРИ СТОЯНОВ
ZAHARI STOYANOV

1975, 29 мин, документален
1975, 29 min, documentary

Режисьор: Юлий Стоянов 
Сценарист: Яко Молхов 
Оператор: Иван Цонев

Филмът е изграден върху малкото снимки, веществени 
доказателства и писмени документи, останали като сви-
детелства за живота и дейността на Захари Стоянов. 
Откъси от „Записки по българските въстания“, различни 
мнения и чисто информационен коментар оформят изме-
ренията на тази толкова значима личност и времето, в 
което тя е разгърнала историческото си дело.     

Награди: „Златен ритон“, Пловдив, 1976; голямата на-
града на националния преглед на документалния филм, 
Кюстендил, 1976

Director: Yulii Stoyanov 
Script: Yako Molhov 
Cinematography: Ivan Tzonev

The film is built on few pictures, physical evidence and written 
documents, surrounding the life and work of Zahari Stoyanov. 
Excerpts from Notes on Bulgarian Uprisings, opinions and 
comments shape the dimensions of this significant person 
and the time when he carried out his historic work.

Awards: Golden Rhyton, Plovdiv – 1976; Grand Prix for Doc-
umentary Film, Kjustendil – 1976
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КАТО НА КИНО
MOVIE-LIKE

1999, 52 мин, документален
1999, 52 min, documentary

Режисьор: Юлий Стоянов 
Сценаристи: Юлий Стоянов, Светла Христова 
Оператор: Иван Цонев 
С участието на Ицхак Финци 

Единственият грях на Стефан Власков е, че е роден в 
богато семейство. Този факт превръща живота му в кош-
мар. През 50-те години на миналия век го изпращат в кон-
центрационен лагер. След освобождаването му Държав-
на сигурност продължава да го преследва. Но Стефан е 
влюбен в киното и благодарение на филмите успява да 
оцелее. През всичките трудни години...

Награди: Голямата награда „Златен ритон“, Пловдив, 1999

Director: Yuli Stoyanov 
Script: Yuli Stoyanov, Svetla Christova 
Cinematography: Ivan Tsonev 
With the participation of Itzko Finzi

Stefan Vlaskov’s only sin is being born to a rich family. This 
fact turns his life into a nightmare. In the 1950s he was sent 
to a concentration camp. After his release the State Security 
continues to persecute him. But Stefan adores cinema and 
manages to survive thanks to the films. During many hard 
years…

Awards: Golden Rhyton Grand Prix – Plovdiv, 1999
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ЛУНАТА СЪС СИНИТЕ ОЧИ
BLUE EYED MOON

2001, 8 мин 30 сек, анимационен
2001, 8 min 30 sec, animation

Сценарий: Пенчо Кунчев 
Режисьор: Пенчо Кунчев 
Художник: Пенчо Кунчев

Разказ за младо момиче в Древна Гърция и странната 
любовна история, в която се забърква сред горски ним-
фи, сатири и нощни сенки. Анимационна адаптация по 
“Песните на Билитис” от Пиер Луис. 

Награди: Голямата награда “Златен ритон” на 13 ФБНФ 
„Златен ритон”, Пловдив, 2001; Наградата на СБФД за ре-
жисура на анимационен филм 2003; Специалната награ-
да на Фестивала в Кампобасо, Италия, 2003

Script: Pencho Kunchev 
Director: Pencho Kunchev 
Artist: Pencho Kunchev

A story about a young girl in Ancient Greece after Les Chan-
sons de Bilitis (The Songs of Bilitis) by Pierre Louis: among 
nymphs, satyrs and night shadows she gets involved in a 
strange love story.

Awards: Golden Rhyton Grand Prix at the 13th Golden Rhy-
ton FBNF, Plovdiv, 2001; Best Direction in Animation Film 
Award of the UBFM, 2003; Special Prise at the Campobasso 
IFF, Italy, 2003
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МОМЧЕТО, КОЕТО БЕШЕ ЦАР
THE BOY WHO WAS A KING

България/Германия, 2011, 90 мин, документален
Bulgaria/Germany, 2011, 90 min, documentary

Режисьор и сценарист: Андрей Паунов 
Оператори: Борис Мисирков, Георги Богданов

Миналото преследва настоящето, фактът се изправя 
срещу фикцията, а митът влиза в единоборство с реал-
ността, за да разкаже удивителната история на Симеон 
Сакскобургготски – от изгнаническото му детство на мом-
че цар през славното му завръщане като министър-пред-
седател до последвалия политически провал в един от 
най-големите експерименти на демокрацията в наши дни.

Награди: Голямата награда „Златен ритон“, Пловдив, 
2012, Наградата на Българска национална филмотека, 
Пловдив, 2012; Награда за режисура на документален 
филм на Андрей Паунов, БФА, 2012, Наградата за звуко-
режисьор на Момчил Божков, БФА, 2012

Director & Script: Andrey Paounov 
Cinematography: Boris Misirkov, Georgi Bogdanov

The past haunts the present, fact meets fiction, and myth ri-
vals reality to tell the fascinating story of Simeon Saxe-Co-
burg-Gotha, from his exile as a boy-king through his glorious 
return as a republican politician to his fall from grace in one of 
the greatest experiments of democracy today.

Awards: Golden Rhyton Grand Prix – Plovdiv, 2012; Bulgar-
ian National Film Archive Award – Plovdiv, 2012; Best direc-
tor of documentary – Bulgarian Film Academy, 2012; Best 
Sound – Bulgarian Film Academy, 2012
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СМАЧКАН СВЯТ
CRASHED WORLD

1986, 7 мин, анимационен
1986, 7 min, animation

Сценарий: Слав Бакалов 
Режисьор: Бойко Кънев 
Оператор: Константин Чернев

Хартиеният герой е унижаван и пренебрегван. Това бук-
вално го смачква пред очите ни. След безброй перипе-
тии сърцето му изгаря и на негово място остава дупка. 
Момченце я залепва с паднало листо и двамата поемат, 
подкрепяйки се взаимно. 

Награди: 1987 Анеси ИАФФ – Grand Prix; 1988 Отава 
ИАФФ – Специална награда на журито; Златен ритон ’87 
– Голямата награда.

Script: Slav Bakalov 
Director: Boyko Kanev 
Cinematography: Konstantin Chernev

The paper character, humiliated and disregarded is literally 
crushed before our eyes. Undergoing a number of twists 
and turns, his heart burns down leaving just a hole in its 
stead. A boy repairs it, gluing a fallen leaf to the hole and 
they move along, leaning on each other. 

Awards: 1987 Annecy International Animated Film Festival; 
Grand Prix; 1988 Ottawa International Animation Festival –  
Special Jury Prize / For original techniques; Golden Rhyton 
’87 – Grand Prix.
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СТРАСТИ ПО ЛЕА
PASSIONS FOR LEA

2000, 85 мин, документален
2000, 85 min, documentary

Режисьор: Николай Йотов 
Сценаристи: Еди Казасян, Николай Йотов, 
Радослав Спасов 
Оператор: Иво Пейчев 

„Страсти по Леа“ е филм както за легендите Леа Иванова 
и Еди Казасян, така и за поколението на нашите родители, 
търсещи себе си в едно странно и страшно време. Това 
е филм за таланта, който независимо от времето и прос-
транството е в състояние да взриви с мощта си стените 
на отчуждението между хората и да ги направи по-добри.“  

Николай Йотов  

Награди: Голямата награда „Златен ритон“, Пловдив, 2001; 
награда на името на Александър Седелников – Диплом за 
най-добра режисура на късометражен филм на 10 НКФ 
на славянските и православните народи, Тамбов, Русия, 
2001

Director: Nikolay Yotov 
Script: Eddy Kazassian, Nikolay Yotov, Radoslav Spassov  
Cinematography: Ivo Peichev

Passions for Lea is a picture both about Lea Ivanova and 
Eddy Kazassian and about our parents’ generation, who 
strived for their identity in strange and fearful times. This film 
refers to the gifted ones, who regardless of the time and the 
space are capable through their powers to blow up the walls 
of alienation between people, making them better.

Nikolay Yotov

Awards: Golden Rhyton Grand Prix – Plovdiv, 2001; Award 
in the Name of Alexander Sedelnikov – Best Short-Film Di-
rector, Slavic and Orthodox People Film Festival – Tambov, 
Russia, 2001
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СТРЕЛИ НАД ВОДАТА
ARROWS OVER THE WATER

1975, 12 мин, научнопопулярен
1975, 12 min, popular science

Режисьор и сценарист: Константин Григориев 
Оператор: Цветана Найденова

Изящно наблюдение върху живота и биологията на водно-
то конче. Изключителната прецизност на изображението е 
уловила уникални кадри. Елегантно прекрачвайки ограни-
ченията на вида кино, режисурата се издига до поетични 
внушения и ненатрапчиво постига натурфилософски об-
общения. 

Награди: Голямата награда „Златен ритон“, Пловдив, 
1975; Най-добър филм на годината – БФД, София, 1976; 
отличие и диплом на XXIX МКФ на МАНК, Айндховен, (Хо-
ландия), 1975

Director & Script: Konstantin Grigoriev 
Cinematography: Tsvetana Naidenova

A fine observation on the life and biology of the dragonfly. 
With remarkable precision unique moments are captured by 
the camera. Elegantly crossing the genre boundaries, the di-
rector achieves poetic implications and natural-philosophical 
conclusions.

Awards: Golden Rhyton Grand Prix – Plovdiv, 1975; The 
Best Film of The Year, Union of Bulgarian Filmmakers’ Award 
– Sofia, 1976, Special Mention, 29-th Film Festival – Eind-
hoven, Holland, 1975
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УЧИТЕЛИ
TEACHERS

1978, 36 мин, документален
1978, 36 min, documentary

Режисьор: Невена Тошева 
Сценаристи: Невена Тошева, Лилия Методиева 
Оператори: Йордан Стоянов, Иван Цонев, 
Петко Петков

Български гимназисти от 70-те г., облечени в униформи 
и черни престилки, дискутират наравно с учителите си 
проблемите на съвременното училище. Разискват се не-
достатъците на образователната система и нравствените 
аспекти на сложните  взаимоотношения учител-ученик. 
Остро актуална (и днес) тема, поднесена с публицистична 
страст, но и мекота, с разбиране отвътре.    

Награди: Голямата награда „Златен ритон“, Пловдив, 1978

Director: Nevena Tosheva 
Script: Nevena Tosheva, Lilia Metodieva 
Cinematography: Jordan Stoyanov, Ivan Tsonev, 
Petko Petkov

In the 1970s Bulgarian highschool students, dressed in uni-
forms and black overalls, discuss with their teachers contem-
porary school system issues. Flaws in education and moral 
aspects of complex teacher-student relationship are talked 
over. A topical subject presented with journalistic passion and 
soft internal understanding. 

Awards: Golden Rhyton Grand Prix – Plovdiv, 1978
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