




ИСТОРИИ НА УСПЕХА В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN SUCCESS STORIES

2019 
София / Sofia

15



2

През 2018 г. отбелязахме 15 години от активната 
работа на бюрото на програма МЕДИА на ЕС в Бъл-
гария. Всъщност присъединяването на страната ни 
към голямото аудиовизуално семейство на програма-
та става с подписването на меморандум от 31 юли 
2002 г. между българското правителство и Европей-
ската комисия. 

Фактите припомнят, че това е една от про-
грамите, функционираща у нас много преди присъ-
единяването ни към Европейския съюз през 2007 г. 
Преминавайки през няколко поколения от програми 
„МЕДИА плюс и обучение”, „МЕДИА 2007“ и Творческа 
Европа МЕДИА, на българската киноиндустрия бе 
предоставена невероятната възможност да полу-
чи подкрепа в областта на развитието на филмови 
проекти, дистрибуцията на европейски филми, орга-
низирането на фестивали и пазари на копродукции, 
индивидуален професионален тренинг и много други. 

2018 marked the fifteenth anniversary since Desk Bul-
garia of MEDIA programme of the European Union has 
been working. This country’s accession to the big audiovis-
ual family was in fact effected by the signing of the Memo-
randum of 31 July 2002 between Bulgaria’s government 
and the European Commission. 

Marshalling the facts shows that this was one of the 
programmes that have been in place in this country much 
earlier than Bulgaria’s EU accession of 2007. Going through 
several generations of programmes, MEDIA Plus and ME-
DIA Training programmes, MEDIA 2007 and Creative 
Europe MEDIA, Bulgaria’s film industry was offered an in-
credible opportunity to receive funding for development of 
film projects, distribution of European pictures, for holding 
festivals and coproduction markets, individual professional 
training, etc. The programme was instrumental in estab-
lishing hundreds of professional contacts, making possible 
visits by renowned figures of contemporary filmmaking at 
major Bulgarian film festivals, in showing quality European 

ВЪВЕДЕНИЕ            
Камен Балкански 
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Kamen Balkanski
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Програмата допринесе за създаването на стотици 
професионални контакти, направи възможно госту-
ването на известни имена от света на киното по 
време на най-големите филмови фестивали в Бълга-
рия, улесни показването на качествени европейски 
филми на нашите екрани, подпомогна киносалоните, 
които програмират приоритетно филми от Стария 
континент.

В офиса си посрещнахме много от филмовите и 
дистрибуторски компании, на които помогнахме с 
ценни съвети в процеса на кандидатстването. През 
годините развихме стабилна база данни с желанието 
да бъдем полезни и да информираме максимално голям 
брой потенциално интересуващи се от програма МЕ-
ДИА. Бюлетинът на бюрото ни достига до стотици 
читатели не само по пощата, но и в електронния му 
вариант чрез интернет страницата ни.

Ако трябва да обобщим чисто финансовата стра-
на на подкрепата от програма МЕДИА през годините, 
можем да споменем общата сума от 14 672 542 лева 
(2004–2017). В рамките на този период кината, члену-
ващи в Европейската мрежа от киносалони, предста-
вящи приоритетно европейска продукция, достиг-
наха 14 от общо 56 на територията на страната, а 
общата подкрепа за тези години е 1 822 805 лева.

В настоящето издание по повод 15 години МЕДИА 
в България събрахме 15 истории на успеха. Те не из-
черпват доста по-големия обем от истории, но ни 
разказват как МЕДИА присъства в българския филмов 
пейзаж.

films across this country, supporting those of the cinemas 
where European pictures are the number one priority for 
programming.

The office of MEDIA Desk – Bulgaria welcomed many of 
the film and distributing companies, offering them help and 
advice on the application process. We have developed over 
the years a solid databases whishing to be helpful to and 
inform as many potentially interested in MEDIA as possible. 
The Desk’s Newsletter reaches hundreds of readers both by 
mail and on our website.

In sum, purely financially, the funding provided by ME-
DIA over the years totalled BGN14,672,542 (2004–2017). 

It was in that period that the number of cinema theatres 
members of the Europa Cinemas Network, showing Euro-
pean productions as a matter of priority, went up to 14 of a 
total of 56 across the country, and the total amount of fund-
ing in the same period was BGN1,822,805.

In sum, purely financially, the funding provided by ME-
DIA over the years totalled BGN14,672,542 (2004–2017). 

In this book occasioned by the fifteenth anniversary 
of MEDIA in Bulgaria, we gathered fifteen success stories. 
These are by no means exhaustive taking into account the 
far larger amount of such stories, but they give an idea of 
how MEDIA fits in Bulgaria’s film landscape.

i   www.creativeeurope.bg
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Радваме се да кажем,че за нашето професионално 
развитие МЕДИА означава почти всичко. От чети-
ри кандидатствания сме били подкрепени три пъти, 
докато подкрепата от национални институции за 
нашата компания е далеч по-ниска. Нещо повече – МЕ-
ДИА първа ни се довери. Активист38 получи първата 
си субсидия през 2009 г. Това ни позволи да участваме 
в международни филмови форуми, да създадем сериоз-
ни контакти и да опознаем средата в документал-
ното кино. Това се повтори с навлизането ни в иг-
ралното кино след подкрепата на първия ни игрален 
проект през 2016 г.

С проектите, подкрепени от МЕДИА, бяхме селек-
тирани за повече от 30 международни форума: Ла 
Рошел, Загреб Докс, GoEast – Висбаден, Форумът на 
Балтийско море, Източна документална платфор-

We are happy to say that MEDIA means almost every-
thing to our professional development. We have received 
funding three times out of four applications, compared to 
the much lower support provided to our company by na-
tional institutions. Moreover, MEDIA were the first to put 
their trust in us. Activist38 was granted its first subsidy in 
2009, allowing us to participate in international film events, 
establish important contacts and get familiarised with the 
documentary film environment. The same holds true for 
our first steps in feature film after our first fiction project 
received support in 2016.

Our projects supported by MEDIA have been selected 
at over thirty international events such as La Rochelle; Za-
greb Dox; Baltic Sea Forum; Robert Bosh Foundation; East 
European Forum; IDFA Forum; EDN Docs Thessaloniki; 

АКТИВИСТ38            
Мина Милева и Весела Казакова 

ACTIVIST38
Mina Mileva, Vesela Kazakova
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ма (EDP), Докс Тесалоники, Power to the Pixel, Последна 
спирка Триест, Синелинк – Сараево, Connecting Котбус, 
Германия, Work-in-progress – Единбург, Синекид – Ам-
стердам, Series Mania – Лил, Берлинале Share Your Slate! 
четири години поред и др. Бяхме наградени на IDFA 
Forum, с диплом на Power to the pixel, наградата на ARTE 
International Cinelink, Post-pitch в Котбус, Германия. 

МЕДИА дава възможност на българските проду-
центи да се запознаят с професионализма на евро-
пейските си колеги. Подкрепата от МЕДИА насърчава 
международни копродукции, в които българските про-
дуценти имат сериозен шанс за финансова подкрепа. 

МЕДИА дава възможност за разгръщане на проду-
центската стратегия, набирането на портфолио 
и подобрение в начина на презентация. Проектите, 
подкрепени от МЕДИА, имат много по-голям шанс да 
бъдат забелязани. Благодарение на дистрибуторска-
та подкрепа на програма МЕДИА много важни твор-
би могат да бъдат гледани в България. Подкрепата за 
тренингови програми също помогна за развитието на 
аудиовизуалния пейзаж в региона и страната.

Смятаме, че дължим на МЕДИА факта, че не затво-
рихме Активист38 и не прекратихме дейността си в 
един ключов момент, когато бяхме заплашени, че няма 
да получим национално финансиране заради наш крити-
чен документален филм – „Чичо Тони, тримата глупаци 
и ДС”. Този филм бе направен с лични средства и макар 
киногилдията да не го одобряваше, бе много популярен 
сред широката публика. 

Когато бяхме притиснати институционално, губе-
хме конкурси и бяхме викани на срещи с прокурор все-
ки месец, ние бяхме на косъм да се откажем от изто-
щителната продуцентска дейност. Тогава получихме 
подкрепа за копродукция – втора поред – за развитие 
на единичен проект. Благодарение на дългогодишната 
подкрепа на МЕДИА репутацията ни се стабилизира.

Широката публика откликна с радост и на Европей-
ската платформа Кинедок, на която Активист38 е ор-
ганизатор от българска страна.

GoEast; Power to the Pixel; Last Stop Trieste; CineLink, Sara-
jevo IFF; Connecting Cottbus; Work in Progress, Edinburgh; 
Cinekid, Amsterdam; Lille’s Series Mania; Berlinale Share 
Your Slate! (four years in a row), etc. We received the IDFA 
Forum Award; Special Mention (Power to the Pixel); ARTE 
International Relations Award at Cinelink, Sarajevo; Post-
pitch Award, Cottbus. 

MEDIA offers Bulgarian producers an opportunity to 
get familiarised with the professionalism of their Europe-
an colleagues. MEDIA’s support encourages international 
coproductions, where Bulgarian producers stand a good 
chance of receiving funding. 

MEDIA offers an opportunity to develop a production 
strategy, build a portfolio and improve the ways of pres-
entation. The MEDIA-supported projects stand a better 
chance of being singled out. Owing to MEDIA’s distribution 
support significant works are getting theatrical releases in 
Bulgaria. The support for trainings was also conducive to 
the development of the audiovisual landscape both in the 
region and this country.

We believe that we owe MEDIA a debt of gratitude for 
not closing Activist38 and going out of business in a crucial 
moment, when we faced not receiving national funding for 
a critical documentary, Uncle Tony, Three Fools and the Se-
cret Service. We raised personal funds to make the film and 
though not approved by the filmmakers, it enjoyed great 
popularity with wider audiences. It was when, under insti-
tutional pressure we lost competitions and summoned by 
public prosecutors on a monthly basis, were on the point of 
giving up our exhausting production activities that we were 
provided with support for a coproduction, our second fund-
ing for the development of a single project. Owing to ME-
DIA’s support provided over the years, our reputation has 
stabilised.

KineDok, an alternative distribution platform of creative 
documentaries in Europe, where Activist38 is the organiser 
for Bulgaria, evoked a very positive response from wider au-
dience.

i   www.activist38.com
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През годините, създавайки десетки документални, 
както и един игрален филм, минах през различни етапи 
и начини на финансиране на проекти. След някогашна-
та „държавна грижа“ за творците и кинематография-
та бяхме оставени на самотек – буквално на улицата. 
Спомням си как един висок партиен функционер, вед-
нага след промените, раздаваше съвети как да оцеле-
ем: „Ами, ще си заложите имоти, както прави Копола“!

Бяха трудни години, но за щастие съумях да намеря 
подходящите хора на подходящите места – за жа-
лост само в чужбина – и да продължа да снимам филми. 
У нас тогава киносалоните се превръщаха в базари и 
игрални зали.

Някъде по това време научих за съществуването 
на програма МЕДИА на ЕС и за първи път кандидат-

I underwent over the years various stages of project 
funding, making tens of documentaries and a feature film. 
With the ‘state support’ under Socialism coming to an end, 
both filmmakers and the industry were left out in the cold, 
literally chucked out. I remember a high party official giving 
unsolicited advice immediately after the political changes 
in 1989 how we ought to survive: ‘Well, take out a mortgage 
over your immovable property like Coppola!’

The times were very hard back then, still, I fortunately 
succeeded in finding the right people in the right places, un-
fortunately all of them abroad, and continued to make films. 
At the time the cinema theatres here were transformed into 
marketplaces and gambling rooms.

It was then that I happened to know of the existence of 
MEDIA and for the first time applied for MEDIA programme 

МОИТЕ ФИЛМИ И ПРОГРАМА МЕДИА
Адела Пеева 

MY FILMS AND MEDIA
Adela Peeva
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ствах за подкрепа. Въпреки че за нас това беше нова 
и много сложна процедура на кандидатстване, за го-
ляма моя радост получих финансиране за развитие на 
общо три проекта – всичките с теми от живота и 
историята на Балканите. 

Но безспорно най-големият „удар“ бе реализацията 
на най-известния ми и най-успешен и до днес филм „Чия 
е тази песен?“. Участвайки в няколко уъркшопа, органи-
зирани от известни европейски организации, успях да 
заинтересувам с бъдещия си филм големи телевизии 
от Германия, Франция, Холандия, Дания и Белгия. Това 
всъщност помогна да спечеля субсидия от МЕДИА.

Оказа се, че по онова време това беше първата бъл-
гарска международна копродукция, получила подкрепа 
от МЕДИА. Интересно е да се отбележи, че този „бал-
кански“ филм имат в библиотеките си, между много-
то други европейски институции и 52 университета 
в САЩ, сред които и световно известните Бъркли и 
Харвард. Следващият ми проект „Развод по албански“ 
също не би могъл да бъде реализиран без подкрепата 
на МЕДИА. Филмите ми „Чия е тази песен“? и „Развод 
по албански“ бяха номинирани за наградата на Евро-
пейската филмова академия, обиколиха световните 
фестивали и спечелиха множество награди. Но най-го-
лямото признание за мен все пак бе поканата да бъда 
гост на честването по повод 20 години Програма 
МЕДИА, проведено на фестивала в Кан като един от 
20-те изтъкнати европейски режисьори. 

Днес, поглеждайки назад, мога с чиста съвест да 
твърдя, че за професионалните ми успехи и хубавите 
филми, които създадох, голяма роля изигра подкрепа-
та на Програма МЕДИА.

support. Though to us, the application process at the time 
was very complicated, I was happy to receive funding for 
the development of a total of three projects dealing with 
the Balkans’ life and history. 

Yet undoubtedly, my best achievement was the produc-
tion of my most popular and best for the time being docu-
mentary Whose Is This Song. Attending several workshops 
conducted by famous European organizations, I succeeded 
in piquing the interest in my film of major German, French, 
Dutch, Danish and Belgian TV channels, which in fact 
helped me win MEDIA’s funding.

It proved to be the first Bulgarian international copro-
duction subsidised by MEDIA. Interestingly, this ‘Balkan’ 
documentary is kept in the holdings not only of many Eu-
ropean institutions, but also of 52 US universities, including 
at Harvard and Berkeley. My next project, Divorce Albanian 
Style could have not come to fruition without MEDIA’s sup-
port. My documentaries Whose Is This Song and Divorce Al-
banian Style were nominated for the European Film Awards, 
treading the path of the festival circuit and winning many 
awards. Still, the best recognition was the invitation to at-
tend the celebration of MEDIA’s twentieth anniversary at 
Cannes in my capacity as one of the most renowned Euro-
pean directors. 

Retrospectively, I’d say with a clear conscience that ME-
DIA had played a pivotal role in my professional achieve-
ments and the good movies I made.

i   www.adelamedia.net
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Трудно бихме могли да си представим продуцент-
ска компания Агитпроп и дейността ù без Програма 
МЕДИА на ЕС. Със сигурност би било значително по-
трудно да изградим продуцентския и международ-
ния си профил без подкрепата на програма МЕДИА. 
През годините голяма част от филмите ни получиха 
подкрепата на MEDIA Development. Благодарение на 
нея едни от най-успешните ни филми с множество 
награди от престижни международни фестивали: 
„От Кремона до Кремона”, „Последните черноморски 

Agitprop Film Company and its activities are difficult 
to imagine without EU’s MEDIA Programme. It would have 
certainly been an uneasy task to build our production and 
international profile without MEDIA’s support. Most of our 
films have been funded under MEDIA Development. It was 
thanks to this that such internationally critically acclaimed 
award-receiving films as From Cremona to Cremona, The 
Last Black Sea Pirates, The Boy Who Was a King, etc., had 
the chance of being presented at major European and 
world development events, while the support provided by 

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПРОФИЛ      
 Агитпроп

PROFILE INTERNATIONAL
Agitprop
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пирати”, „Момчето, което беше цар“ и други получиха 
възможност да бъдат представени на водещи евро-
пейски и световни форуми за филмови проекти в раз-
витие, а подкрепата на Creative Europe – MEDIA TV 
Programming позволи успешното им завършване на 
високо професионално ниво, с различни международ-
ни версии за партньорите, което даде възможност 
на филмите ни да бъдат видени в много страни на 
различни езици и по този начин да спечелят милиони 
зрители. Благодарни сме за неизменно решаващата 
подкрепа на Програма МЕДИА и разчитаме на нея и 
за бъдещите ни проекти.

Creative Europe MEDIA – TV Programming allowed us to 
complete them successfully at a high professional level, 
with many international versions for the partners ensuring 
that our films had been watched in a number of countries 
in different languages winning us millions of spectators. 
We are grateful for the invariably crucial support by ME-
DIA programme, relying on it for our future works.

i   www.agitprop.bg
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Програма МЕДИА означава много за филмовата 
индустрия и особено в България, където, освен На-
ционалния филмов център и Българската национална 
телевизия, липсват регионални и алтернативни из-
точници за финансиране. Със сигурност през послед-
ните години програма МЕДИА промени значително 
аудиовизуалния пейзаж, като улесни значително ета-
пите на развитие и постпродукция на редица проек-
ти, подкрепени от програмата. 

Продуцентският ни опит доказва, че, веднъж под-
крепен от МЕДИА, един проект много по-лесно при-
влича вниманието на международни копродуценти и 

MEDIA programme means so much to film industry and 
especially to that of Bulgaria, where apart from the Nation-
al Film Center and the Bulgarian National Television, there 
are no regional or alternative funding sources. Undoubted-
ly, MEDIA significantly changed the audiovisual landscape 
in the last years, making considerably easy the stages in 
the production and postproduction of a number of projects 
supported by the programme. 

Our experience of producer shows that once supported 
by MEDIA, a project would easier attract international co-
producers, presenting itself successfully on coproduction 
markets. Besides, MEDIA offers also opportunities for dis-

ВНИМАНИЕ НА ПРИВЛИЧАНЕТО
Чучков Брадърс 

ATTRACTED ATTENTION
Chouchkov Brothers
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се представя успешно на продуцентски пазари. Про-
грама МЕДИА освен това предоставя възможност и 
за разпространение на европейските аудиовизуални 
творби както в рамките на Съюза, така и в трети 
страни. 

С голяма радост можем да съобщим, че четири 
наши проекта като основен продуцент бяха подкре-
пени от програмата: „Тилт”, „Снимка с Юки“, „18% сиво“ 
и „Шекспир като улично куче“. Подкрепени бяха и други 
успешни проекти: „Уестърн”, „Синът на София”, „Защо 
аз?“, „Пари”, „Човекът, който търси вятъра”, в които 
участваме като копродуцент.

tribution of European audiovisual works within the EU and 
third parties alike. 

It is gratifying to underscore that four of our projects in 
our capacity as the main producer were supported by the 
Programme: Tilt, A Picture with Uki, 18% Grey and Call Me 
Shakespeare. Such successful projects as Western, Son of 
Sofia, Why Me, Pari, The Windseeker, where we are co-pro-
ducers, also received support.

i   ch-bros.com
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„Евро синема“ членува в Европейската мрежа от ки-
носалони от 2008 г. Имахме шанса да разберем, че член-
ството в мрежата е не само финансова помощ и отли-
чителен знак за качествена европейска програмация, 
но и най-вече морална и институционална подкрепа. 
През 2013 г., когато съдбата на киното бе застрашена, 
получихме изключително силна подкрепа от Европей-
ската мрежа от киносалони, мотивирана с анализ на 
нашата дейност, която получи широк медиен отзвук, 
заедно с подкрепата от професионалните и творчески 
съюзи, ИА „НФЦ“ и местната общественост.

Културен център „G8“ бе открит през октомври 
2014 г. като пространство за качествено и незави-
симо арткино и събития, свързани с визуалните и сце-
ничните изкуства. 

Предлаганата богата репертоарна и фестивална 
програма с фокус върху европейското филмово изку-
ство често е съпътствана и от дискусии, концерти и 
изложби, които също са важен фактор в привличането 
на нова и постоянна публика. 

Euro Cinema joined the Europa Cinemas Network in 
2008. We had an opportunity to grasp that a membership 
in the network was not only a seal of excellence in qual-
ity European programming and funding, but also moral 
and institutional support. In 2013, when the cinema faced 
a fight for survival, we were strongly supported by Europa 
Cinemas, motivated by an analysis of our activities, which 
received wide media coverage and support by professional 
unions and guilds, the Bulgarian National Film Center Ex-
ecutive Agency and the local community.

Cultural Centre G8 opened in October 2014 as an art-
house cinema screening worth seeing independent art-
house films and hosting various cultural events of visual 
and performing arts. 

Its varied film and festival programmes focused on 
European film art offers more often than not such collat-
eral events as discussions, concerts and exhibitions, also 
conducive to attracting both new audiences and the regu-
lars. 

ЕВРО СИНЕМА И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР G8     
 Ина Дърова

EURO CINEMA, CULTURAL CENTRE G8
Ina Darova
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От 2015 г. Културен център „G8“ е член на Евро-
пейската мрежа от киносалони, като членството е 
не само подкрепа с решаваща роля в оцеляването на 
независимите арткина, но и престижен знак за тех-
ния облик, програмация и дейност. В рамките на пър-
вия организиран семинар от поредицата „Audience 
Development & Innovation Lab – Sofia“ през 2014 г. се със-
тоя и първото посещение на строящото се тогава 
кино от членове на екипа на Европейската мрежа от 
киносалони заедно с професионалисти от страната 
и региона. От 2015 г. досега Културен център „G8“ има 
честта да бъде домакин на изданията на тези тема-
тични семинари, организирани в рамките на „София 
мийтингс“ и София филм фест. Изданията на „Sofia 
Lab“ са изключително важен аспект от дейността на 
мрежата с фокус върху бъдещето на арткината. Те съ-
бират професионалисти в областта на кинопоказа, 
приоритетно от Източна и Централна Европа. Годи-
на след година семинарът все по-успешно намира нови 
подходи, генерира идеи и създава реално функционира-
щи мрежи от общуващи и извън официалните форуми 
професионалисти. Ролята на Европейската мрежа от 
киносалони за арткината в България е значителна не 
само като финансова подкрепа, но и като фактор за 
осъществяване на успешни модели на развитие. 

Като домакини и участници в изданията на „Sofia 
Lab“ сме много щастливи и горди от получената оцен-
ка, че „G8“ е един от успешните примери в контекста 
на съществуващата днес мрежа от кина в България и 
Румъния.

Признание за дейността и успешното развитие на 
Културен център „G8“ бе поканата и включването в 
редица други инициативи и събития, като участието 
в проекта „28 пъти кино“ и избирането на българския 
представител и посланик на наградата „Лукс“ (2016, 
2018) сред младежката публика на киното, а също и до-
макинството през последните години на организира-
ните едновременни прожекции с дискусии в Европа на 
филмите финалисти за филмовата награда „Лукс”.

The Cultural Centre G8 joined the Europa Cinemas Net-
work in 2015, where membership means not only support, 
playing a decisive role in the survival of independent art-
house cinemas, but is also a hallmark of their image, pro-
gramming and activities. In 2014, at the first of a series of 
Audience Development & Innovation Lab – Sofia seminars, 
a team of the Europa Cinemas together with professionals 
from this country and the region visited the construction of 
the theatre. Since 2015, the Cultural Centre G8 has been 
privileged to host the editions of these themed seminars, 
held within Sofia Meetings and Sofia International Film 
Festival. The editions of Sofia Lab are a very important as-
pect of the Network’s activities focused on the prospects of 
arthouse cinemas. These events bring together cinema ex-
hibitors from Eastern and Central Europe as a matter of pri-
ority. Over the years, the seminar is successfully inventing 
new approaches, generating ideas and creating genuinely 
functioning networks of communication between pros 
outside the official platforms. Along with playing a signifi-
cant role by providing funding, Europa Cinemas Network is 
a factor in adopting successful models of development of 
arthouse cinemas. 

Being hosts and participants in the editions of Sofia Lab. 
We are very happy and proud that Cultural Centre G8 is ap-
preciated as a successful exemplar in the context of the ex-
isting network of cinemas in Bulgaria and Romania.

Inviting and including Cultural Centre G8 in a number 
of initiatives and events such as the participation in the 28 
Times Cinema project and the selection of Bulgaria’s entry 
for Lux Film Prize (2016, 2018) by the young cinema’s audi-
ence, as well as hosting in the last years the simultaneous 
screenings and discussions of the Lux Film Prize finalists is 
in recognition for the activities and successful development 
of Cultural Centre G8.

i   www.g8cinema.com
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Програма МЕДИА е една от основните причини да 
се занимавам с кино и да се развия като продуцент 
на игрални филми и телевизионни сериали. Благодаре-
ние на стипендия от програмата през 2005–2006 г. 
участвах в магистърската програма за мениджмънт 
в аудиовизията „Мега“ на Медийната бизнес школа 
(също финансирана и съществуваща благодарение на 
програма МЕДИА) и получих възможност да добия без-
ценни знания за това как функционира европейската и 
световна аудиовизуална индустрия, както и да уста-
новя важни контакти. След дипломирането ми благо-
дарение на нея осъществих и един от най-успешните 

MEDIA underlies my professional choice to undertake 
producership of feature films and TV shows. Thanks to a 
scholarship awarded by the programme in 2005/06, I at-
tended the Mega Master in Audiovisual Management pro-
gramme at the Media Business School, (also funded and 
working owing to MEDIA) and gained invaluable knowl-
edge of how European and world audiovisual industries 
work, providing me with helpful contacts. After that I made 
one of the most popular Bulgarian contemporary movies, 
Mission London, the screenplay of which was developed 
with MEDIA’s support.

МЕДИА – ПРИЧИНАТА
Иван Дойков

MEDIA: THE REASON
Ivan Doykov
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съвременни български филми „Мисия Лондон”, чийто 
сценарий бе развит със средства от програмата.

МЕДИА със сигурност промени българския аудиови-
зуален пейзаж в последните години. Благодарение на 
нея българските продуценти могат да разполагат 
с финансови средства за осъществяването на най-
критичния период от съществуването на всяко ау-
диовизуално произведение – развитието на сценария 
и финансирането му. Също така благодарение на нея 
те имат възможност да бъдат представени на голе-
мите филмови пазари, където да финансират своите 
проекти и да разширяват мрежата си от контакти.

Както споменах по-горе, ако трябва да говоря за 
успешна лична история, то тя е, че благодарение на 
програма МЕДИА имах възможност да участвам и за-
върша с отличие програмата „Мега“ на Медийната 
бизнес школа. За мен това е едно от значимите съби-
тия в професионален, а и в личен план и съм много бла-
годарен за получената възможност.

MEDIA certainly changed this country’s audiovisual 
landscape in recent years. Thanks to the programme Bul-
garian producers have now financial resources for the most 
critical stage in an audiovisual work, that of script develop-
ment and its funding. MEDIA is also behind the opportunity 
offered to Bulgarian producers to be presented at big film 
markets, where they get their projects funded and extend 
their network of contacts.

As mentioned above, when it comes to my own success 
story, it was the opportunity provided by MEDIA to attend 
and graduate summa cum laude the Mega Master in Au-
diovisual Management programme at MBS. It was a major 
event both in my career and my life and I am very grateful 
for this opportunity.

i    Ivan Doykov - doykov@darefilms.net 
                        doykov@serpentinefilms.com
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Програма МЕДИА се оказа ключова за мен. Подкре-
пата за пълнометражния ми дебют „Пари за погребе-
ние“ дойде в решаващ момент, когато развитието 
на проекта не можеше да продължи без финансово 
рамо – близо две години след възникването на иде-
ята за филма. Благодарение на МЕДИА със съавто-
ра на проекта Джонатан Хайделбергер успяваме да 
посещаваме уъркшопи и филмови пазари, да търсим 
снимачни локации за филма, да си позволим преводи на 
сценария и др. Програмата ни даде време да работим 
по сценария, което, от своя страна, ни доведе до пол-
зотворно партньорство с „Агитпроп”, настоящите 
продуценти на филма. 

MEDIA’s role proved to be key to me. The support pro-
vided for my feature directorial debut, Money for a Funeral 
was received in a critical moment, almost two years after 
the idea of the film had shaped, when the development of 
the screenplay was impossible without being given a help-
ing financial hand. Owing to MEDIA I and my co-writer, 
Jonathan Heidelberger have the chance of attending work-
shops and film markets, scout locations, afford translations 
of the screenplay, etc. The programme gave us time to de-
velop the screenplay, which, in its turn, led to a beneficial 
partnership with Agitprop, the producer of the film. 

РЕШИТЕЛНИЯТ МОМЕНТ
Магдалена Илиева

А POINT THAT MAKES А DIFFERENCE
Magdalena Ilieva
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Безспорно МЕДИА помогна много за развитието 
на българското кино. Не е тайна колко е трудно да се 
финансира един филмов проект и доста често имен-
но подкрепата на МЕДИА се оказва решаваща за дос-
та по-безболезнената реализация на филма: от една 
страна, чисто финансово, а от друга, подкрепата от 
МЕДИА дава печат за одобрение, позволяващ намира-
нето на чуждестранни партньори, така важни за бъ-
дещия живот на един филм.

Моята МЕДИА история се развива в момента – 
програмата подкрепи дебютния ми филм, чието зас-
немане предстои. Безценно е да имаш такава под-
крепа – особено на европейско ниво, особено когато 
подкрепата в България често не идва навреме. След 
одобрението от МЕДИА проектът бе селектиран 
на редица професионални форуми за представяне и 
развитие, като съвсем наскоро спечели наградата за 
презентация на аудиовизуална творба на Междуна-
родния кинофестивал в Прищина, Косово, а в момента 
участваме с него в програмата на Гьоте-институт 
за развитие на дебютни филми на режисьори от Юго-
източна Европа. Всички тези участия и срещи с коле-
ги от други страни са не само вдъхновяващи на чисто 
творческо равнище, но и изключително полезни за бъ-
дещата реализация на филма. 

Подкрепен проект: „Пари за погребение“ (пълно-
метражен игрален филм в развитие, подкрепен през 
2017 г., Single Project)

MEDIA undoubtedly did a lot for the development of 
Bulgarian film. It’s no secret how difficult it is to fund a film 
project and it is MEDIA’s support that proves, more often 
than not, crucial to make a film much easier: purely finan-
cially, on the one hand, MEDIA’s support, on the other hand, 
gives a hallmark of approval that allows finding foreign 
partners so import to the future of a film.

My MEDIA story is taking place right now: the pro-
gramme supported my debut film, which is about to be 
shot. It is invaluable to enlist such support, especially at 
the European level, especially given that support within 
Bulgaria is often late. Following MEDIA’s approval, the pro-
ject was selected for many international film development 
and presentation events, receiving recently Best Pitch Au-
diovisual Prize at Prishtina IFF, Kosovo, an presently we are 
participating in the professional training programme First 
Films First, launched by the Goethe-Institut. Creatively, all 
these participations and meetings with colleagues from 
other countries are both inspirational and highly beneficial 
to the future making of the film. 

Supported project: Money for a Funeral (a feature film in 
development, supported in 2017, Single Project)

i  Magdalena Ilieva – magi@lwingproductions.com
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Какво означава МЕДИА за вашето професионално 
развитие?

Важна подкрепа за развитието на проекти; сверя-
ване на критерии и възможност за равняване с евро-
пейските приоритети.

What was the role of MEDIA in your professional  
growth?

Important support for development of projects; meas-
uring up to criteria and an opportunity to catch up with Eu-
ropean priorities.

ВСИЧКО Е ОПИТ
Росица Вълканова

IT’S ALL ABOUT GAINING EXPERIENCE
Rossitsa Valkanova
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Промени ли МЕДИА българския аудиовизуален пейзаж 
в последните години?

Присъствието на МЕДИА в България е безспор-
но фактор, който има голямо значение за производ-
ството на български филми. Мисля, че най-голямо е 
значението на програмата за развитието на София 
филм фест, а оттам – и за „пейзажа“.

Имате ли своя МЕДИА история, която смятате за 
успешна и свързана с програмата?

Всеки опит е от значение и е вид „успех“. Проекти-
те ни, които МЕДИА не е подкрепила, са повече от 
подкрепените, но го приемам като полезен опит.

Did MEDIA change Bulgaria’s audiovisual landscape in 
recent years?

MEDIA’s presence in Bulgaria is undoubtedly a factor 
of paramount importance to the production of Bulgarian 
films. I think that the programme has been vital to the de-
velopment of Sofia International Film Festival and conse-
quently, to the ‘landscape’.

Do you have your own MEDIA story believed to be a suc-
cess?

Any attempt is of importance and a kind of success. Our 
projects not supported by MEDIA outnumber those that 
have received funds, but even such experience is worth-
while nevertheless.

i   www.klasfilm.com
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Програма МЕДИА изигра много важна роля за про-
фесионалното ми развитие в две основни направле-
ния – по линия на тренинговите програми, подкрепе-
ни от МЕДИА, и с подкрепата за развитието на някои 
филмови проекти, по които съм работила. 

Участието ми в програмите EAVE 2015, EхOriente 
2016 и EURODOC 2015 изиграха ключова роля за при-
добиване на нови знания и умения, изграждане на ши-
рока мрежа от професионални контакти с колеги и 
приятели, с които работим и поддържаме активна 
връзка и днес. Участието ми в тези програми разши-
ри хоризонтите на визията ми за това как се упра-
вляват проекти, помогна ми да започна работа по 
международни копродукции и да прилагам в България 
придобития опит и умения за развитие и реализира-
не на филмови проекти.

MEDIA Programme played a pivotal role in my profes-
sional development in two main lines: the trainings sup-
ported by MEDIA and the support provided for some of the 
film projects I have worked on. 

My participation in European Audiovisual Entrepre-
neurs (EAVE) 2015, EхOriente 2016 and EURODOC 2015 
has played a key role in acquiring new know-how, building 
a wide network of professional contacts with colleagues 
and friends with whom we work together and keep in 
contact to this day. My participation in these programmes 
broadened the horizons of my vision of how to manage 
projects, helping me to endeavour to work on international 
coproductions and apply in Bulgaria the acquired experi-
ence and skills for development and producing of film pro-
jects.

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАРТИНАТА
Катя Тричкова 

RESHAPING THE BIG PICTURE
Katya Trichkova
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По линия на подкрепата за развитие на филмови 
проекти имам позитивен опит с МЕДИА по два фил-
ма – „Съдилището“ на режисьора Стефан Командарев 
и „Бог ме надцени“ на Юлиян Табаков. Благодарение на 
подкрепата на МЕДИА имахме комфорта да работим 
спокойно на етапа на развитие на сценариите, да на-
правим задълбочени проучвания и да ги представим 
пред бъдещи партньори на най-ранния етап.

Категорично твърдя, че МЕДИА съдейства за про-
мяна в аудиовизуалната картина. Едни от най-успеш-
ните ни проекти са подкрепени от МЕДИА, която е 
селективна програма и е необходимо да бъдат изпъл-
нени редица критерии. Както вече посочих, това дава 
спокойствието на авторите да работят задълбоче-
но по проектите си на този най-ранен, но и най-важен 
етап от създаването на един филм.

МЕДИА също така активно подпомага и разпрос-
транението на европейски филми, както и фестивали 
като София филм фест, което е много важно за разви-
тието на българския аудиовизуален сектор и култу-
рата като цяло.

Успешното кандидатстване за развитие с горес-
поменатите проекти смятам за успех, защото наис-
тина критериите за оценяване са много високи. Но и 
неуспешните кандидатствания са важни за мен, за-
щото са ми показвали областите, в които се налага 
още да се работи по проекта – било по художестве-
ната му част, или по неговото представяне.

А най-успешната ми история е, че ми предстои да 
работя съвместно с румънската продуцентка Оана 
Йанку, с която се запознах през 2015 г. в EAVE, докато 
работех по игралния филм „Директор на водопад“ на 
режисьора Светослав Драганов.

In terms of support for film projects development, I had 
positive experience with MEDIA on two movies: The Judg-
ment by Stephan Komandarev and God Overestimated Me 
by Youlian Tabakov. Owing to MEDIA’s support we enjoyed 
the comfort to work undisturbed at the stage of developing 
screenplays, conducting thorough research and presenting 
it to our possible partners at this earliest stage.

I state categorically that MEDIA contributed to the 
change in the audiovisual landscape. Some of our best 
projects received support from MEDIA, which is a selective 
programme that requires meeting a number of criteria. As 
mentioned above, this provides comfort to the authors for 
scrupulous work on their projects at this most important 
though earliest stage of filmmaking.

MEDIA is also active in supporting distribution of Euro-
pean works as well as such festivals as Sofia International 
Film Festival, which is crucial to the development of Bulgar-
ia’s audiovisual sector and culture in general.

I deem my application for development of the above 
projects to be a success for the evaluation criteria are really 
very demanding. My unsuccessful applications were also vi-
tal to me for eliciting the areas that needed further elabora-
tion on a project, on its creative content or its presentation.

My best success story is in that I have joint work in store 
for me with Romanian producer Oana Iancu, whom I met in 
2015, at EAVE, while making the fiction film Waterfall CEO 
by Svetoslav Draganov.

i   contrast-films.net
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В продължение на много години голям и значим град 
като Пловдив не разполагаше с киносалон с редов-
на артхаус програмация. Създадохме „Лъки“ Дом на 
киното с цел да представяме качествени филмови 
заглавия, които не намират място в търговските 
мултиплекси. Нашата мисия е да изграждаме вкус у 
зрителите, за да оценяват европейското кино – да 
им създадем общност, чувство за принадлежност 
към клуб. Искаме да дадем възможност на хората да 
се наслаждават на артхаус филми със същото ка-
чеството и комфорт като холивудските заглавия в 
мултиплек сите.

A big city like Plovdiv for years had no cinema offer-
ing arthouse listings. We opened Lucky Cinema House 
seeking to show quality films that fail to be included in the 
programmes of commercial multiplexes. Our mission is 
to cultivate audiences’ tastes for European film: to build 
a community and create a sense of belonging to a club; to 
offer them an opportunity to enjoy arthouse films of the 
quality and comfort typical of the Hollywood productions 
shown at the multiplexes.

We received MEDIA‘s funding as early as the first year 
of the cinema theatre through Europa Cinemas Network. 

ЛЪКИ – ДОМ НА КИНОТО – ПЛОВДИВ
Янаки Дерменджиев 

LUCKY CINEMA HOUSE
Yanaki Dermendjiev
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Още след първата година от съществуването на 
киното получихме подкрепа от МЕДИА чрез Европей-
ската мрежа от киносалони. Това беше изключително 
важно за нас, защото показа, че рискът, който поехме, 
си е заслужавал. Използвахме финансовата подкрепа 
за подобряване на пространствата в киното и сега 
можем да организираме много събития, които увелича-
ват посещаемостта и реномето на киното.

През 80-те г. На ХХ в. в Пловдив имаше 15 кина. Пре-
устройството в началото на 90-те г. доведе до за-
криване на повечето от тях и останаха само две. От 
2000 г. в Пловдив са открити 5 нови кина с 30 екрана. 
Но „Лъки“ е единственото арт кино, което показва ев-
ропейски и независими филми. Това не би било възможно 
без подкрепата – не само финансова, но и като консул-
тации и сътрудничество – с МЕДИА и Европейската 
мрежа от киносалони.

Вероятно най-успешният ни проект през послед-
ните години е Детският филмов фестивал. Децата 
влизат безплатно, а възрастните плащат символична 
цена. Повечето филми са детска анимация и залите са 
пълни. Има аниматор и след прожекцията децата мо-
гат да играят с играчки, свързани с филмите, и с ретро 
кинооборудване, което е на разположение в коридори-
те и кафенето. 

Подкрепата, която получихме от МЕДИА, използвах-
ме за обновяване на киното – коридори и фоайета 
– където можем да правим по-големи и интересни съ-
бития. През март 2018 г. бяхме съорганизатори на це-
ремонията по връчване на наградите на Европейска-
та комисия за европейско културно наследство. Това 
се случва за първи път в България и сме щастливи, че 
„Лъки“ Дом на киното беше домакин на тази церемония. 
Имахме повече от 200 гости от цяла Европа, включи-
телно еврокомисари, министри, собственици на кина, 
дистрибутори и експерти.

It was vital to us as this showed that taking up the chal-
lenge was worthwhile. We used the funds to refurbish the 
cinema and have now the capacity to stage many events, 
improving both the attendance and the image of the cin-
ema.

In the 1980s, there were 15 cinema theatres in Plovdiv. 
The changes in the early 1990s led to the closure of most 
of them and only two survived. Since 2000, five new cin-
emas boasting 30 screens opened in the city. Lucky Cin-
ema House though is the sole arthouse cinema, screening 
European films and indies, which would have been im-
possible without the support, both financial and offering 
advice and cooperation, provided by MEDIA and Europa 
Cinemas Network.

Our perhaps most successful recent project is the Chil-
dren’s Film Festival. Children are admitted free of charge, 
while adults pay a symbolic ticket price. Mostly children’s 
animations are screened and the cinema is filled to capac-
ity. There is an animator and after the movie is over kids 
may play with film-themed toys and retro film equipment 
available in the lounge and the coffee shop. 

We used the funds provided by MEDIA to improve and 
refurbish the lounges and the hallways so that to stage 
larger events. In March 2018 we were co-organizers of 
the European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 
ceremony, which was a precedent in Bulgaria and we are 
happy that Lucky Cinema House hosted the ceremony. We 
welcomed more than 200 guests from across Europe, in-
cluding European commissioners, ministers, cinema own-
ers, distributors and experts.

i   http://kinolucky.com
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МЕДИА е първата ми стъпка изцяло в посока на профе-
сионална работа, следваща добрите европейски прак-
тики. Познанията си, свързани с „бизнеса”, през години-
те черпя от два основни източника: практическите 
– от работата ми като асистент-режисьор, изпълни-
телен продуцент, а по-късно и като продуцент, а тео-
ретичните – от тренингови програми, подкрепени от 
програма МЕДИА. Имам участие в повече от 10 програми 
от 2005 г. досега и всяка е била стъпка в развитието 
не само на конкретен проект, а и на базови познания за 
сценарно писане, анализ на драматургичен текст, режи-
сура, продуцентство, маркетинг и разпространение. 

Според мен МЕДИА помогна изключително много за 
промяната в аудиовизуалния пейзаж. През 2008 г., до-
като развивах най-активно проекта си „Виктория“ за 
дебютен пълнометражен филм, имах информация само 
за единици проекти, подкрепени от програма МЕДИА. 
Същото важеше и за участието на български киноп-
рофесионалисти в тренинговите програми на МЕДИА. 
През последните 10 години подкрепата на проекти е 
по-осезаема (в бъдеще се надявам на сесия констант-

MEDIA was my first step towards genuinely profes-
sional work carrying out good European practices. Over the 
years, I have drawn my knowledge of the industry from two 
sources: in practical terms my work as an assistant direc-
tor, executive producer, then as a producer, while in theo-
retical terms, from the trainings supported by MEDIA. Since 
2005, I have participated in over 10 programmes and each 
of those has been a step forward in the development both 
of a certain project and the basics of screenwriting, analysis 
of dramatic texts, directing, producership, marketing and 
distribution. 

In my opinion, MEDIA did a lot for the change in the 
audiovisual landscape. In 2008, while actively develop-
ing my Viktoria project of my feature debut, I had informa-
tion of just single projects supported by MEDIA. The same 
held true for the Bulgarian filmmakers enrolled on MEDIA 
trainings. Over the last decade though, funding of projects 
has become far more substantial (hopefully, at least three 
Bulgarian projects shall be normally approved per ses-
sion), while participation of Bulgarians in the trainings of-
fered by MEDIA, even the most difficult to be enrolled on, 

ПРОМЯНА В АУДИОВИЗУАЛНИЯ ПЕЙЗАЖ
Майя Виткова-Косев 

AUDIOVISUAL LANDSCAPE CHANGER
Maya Vitkova-Kosev
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но да „минават“ поне по три български проекта), а 
участието на българи в тренинговите програми на 
МЕДИА, дори и на „най-недостъпните”, е вече редовно. 
За пример бих дала програмата за продуценство EAVE. 
Можеш в рамките на минути да познаеш завършил 
програмата продуцент само докато четеш текст, 
написан от него (продуцентска бележка например). 
Това не означава, че всички са унифицирани, а че обик-
новено текстовете са толкова добре структури-
рани и изчерпателни, че се досещаш откъде „идват”. 
Програма МЕДИА дава възможност за повече профе-
сионални контакти и извън пределите на Европа, съ-
ответно и на повече възможности за партньорства. 

За пръв път кандидатствах за програма МЕДИА, до-
като представях проекта си „Виктория“ в рамките на 
„Berlinale Talent Project Market“ на Международния фил-
мов фестивал в Берлин. Представях проекта и се сре-
щах с потенциални партньори по цял ден, вечер имах 
неформални срещи по време на събития, организирани 
от филмови фондове или продуцентски компании, а 
нощем работех по кандидатстването. Имам смътен 
спомен за 10 безсънни дни и нощи в Берлин. Крайно из-
тощение, но и голямо удовлетворение от факта, че 
кандидатстването се оказа успешно и „Виктория“ 
получи подкрепа за развитие на единичен проект от 
програма МЕДИА. Финансовото изражение на тази 
подкрепа не е голямо, но е гаранция за чуждите фондо-
ве, че проектът притежава определени качества. А 
текстовете, които подготвих, докато бях в Берлин, 
ми служиха до края на производството на „Виктория”.

Втората ми успешна история е свързана с получава-
нето на наградата за най-добър сценарий за „Африка“ 
– Krzysztof Kieslowski ScripTeast 2018, която ми бе връ-
чена по време на фестивала в Кан през май 2018 г. Без 
подкрепата на МЕДИА тази програма за сценарно раз-
витие нямаше да съществува. За мен беше от изключи-
телна важност, че скоро след това получих и известие 
за подкрепата на „Африка“ от програма МЕДИА. 

is done already on a regular basis. I’d take cue from EAVE 
programme. A producer attending it is easily recogniz-
able within minutes even by reading a text written by him 
or her, a producer’s note of intentions for example. It does 
not mean that all such texts are uniform, but that they are 
usually very well structured and comprehensive suggesting 
where these come from. MEDIA affords an opportunity for 
more professional contacts beyond Europe too and corre-
spondingly for more opportunities for partnerships. 

I first applied for MEDIA while pitching my project Vik-
toria at Berlinale Talent Project Market. After presenting my 
project, I had meetings with would-be partners for days 
on end; in the evenings I had informal meetings at events 
held by film funds or film companies and then worked on 
my application night after night. I have a vague memory of 
ten sleepless nights and days in Berlin: total exhaustion, but 
also deep satisfaction with the fact that eventually, Viktoria 
received support by MEDIA for developing a single project. 
Financially, the amount is not large, but is a guarantee for 
the foreign funds of a project’s qualities. Besides, the texts I 
composed, while in Berlin, stood me in good stead well until 
the completion of the production of Viktoria.

My second success story was that of receiving the 2018 
Krzysztof Kieslowski ScripTeast Award for Best Script for 
Africa at Cannes 2018. ScripTeast programme for script-
writers would have not existed without MEDIA’s support. It 
was of importance to me that soon after that I received a 
notification by MEDIA of a grant for Africa. The stages in the 
development of the project passed through CineLink and 
ЕАVE, also supported by MEDIA. 

i   https://viktoriafilms.jimdo.com



26

В моето професионално развитие МЕДИА има ог-
ромна роля основно чрез обученията, семинарите и 
конференциите, организирани от програмата. Цен-
ното на тези събития са най-вече контактите с 
други професионалисти от цяла Европа. Именно тези 
контакти се превръщат в мрежа за взаимопомощ, 
безценна в дигиталната епоха, в която живеем. 

Програма МЕДИА абсолютно промени българският 
аудиовизуален пейзаж и пазар. С помощта на МЕДИА 
много европейски аудиовизуални произведения бяха 
показани в България. Подкрепа получават не само 
разпространителите на тези произведения, но и 
киносалоните, в които те се прожектират. Бяха въ-

MEDIA has played a pivotal role in my professional 
growth mainly through the trainings, seminars and con-
ferences mounted by the programme. Most supportive 
in these events are the contacts with professionals from 
across Europe becoming a network of mutual aid invalu-
able in our digital era. 

MEDIA has radically changed Bulgaria’s audiovisual 
landscape and market. MEDIA is behind the exhibition in 
Bulgaria of many European audiovisual works, supporting 
both the distributors of such works and the cinemas of their 
theatrical release. The rules introduced for all players on the 
market have rendered this market more varied and trans-
parent. 

В ЕВРОПЕЙСКАТА ДИГИТАЛНА МРЕЖА
Петър Д. Тодоров 

ЕU DIGITAL NETWORKING 
Peter D. Todorov
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ведени правила, които да бъдат спазвани от всички 
участници на пазара, вследствие на което той ста-
на много по-разнообразен и прозрачен. 

Моята история, свързана с МЕДИА, касае под-
програмата на Европейската мрежа от киносало-
ни. През 2009 г. „Синеплекс“ в София стана първото 
мултиплексно кино, член на мрежата от киносалони, 
показващи европейско кино, и така се превърна в 
прецедент, който впоследствие позволи и на много 
други многозални кина (не само в България) да станат 
членове на Европейската мрежа от киносалони. Раз-
бира се, годишните конференции в различни точки на 
Европа, семинарите в Париж, Венеция и Болоня, в кои-
то съм участвал, ми дадоха много знания и контакти, 
които ми помагат в ежедневната работа.

My MEDIA story is about Europa Cinemas international 
network of cinemas for the circulation of European films. 
Cineplex Sofia was the first multiplex in this country that 
joined it in 2009, being a precedent, which later allowed 
many multi-screen cinemas in Bulgaria and beyond joining 
Europa Cinemas. 

Besides, the conferences held on a yearly basis across 
Europe along with the seminars in Paris, Venice and Bolo-
gna, in which I participated, provided me with vital knowl-
edge and contacts helpful in my daily work.

i   http://eurofilms.bg
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МЕДИА съпътства развитието на Международния 
София филм фест и пазара за копродукции „София мий-
тингс“ от самото приемане на България за член на про-
грамата и благодарение на адекватните механизми за 
подкрепа ние, като екип, имахме възможност да достиг-
нем високо професионално ниво. Професионалните тре-
нинги, подкрепата за дистрибуция и киносалони допри-
несоха за възможността да се създава силно европейско 
кино и то да стигне до по-широка аудитория. Била съм и 
участник в тренинг програми, подкрепени от МЕДИА, и 
експерт към проекти на МЕДИА, имала съм възможност 
да присъствам на най-различни форуми, свързани с ау-
диовизуалната индустрия, да се срещна с невероятни 
творци и да науча много. Бих казала, че МЕДИА изигра ог-
ромна роля за личното ми професионално развитие.

Програмата МЕДИА има решаващо влияние върху 
българския аудиовизуален пейзаж в последните години 
на всички равнища – като развитие на професионали-
стите, като подкрепа за създаване на филми, като аси-
стиране при развитието на проекти и намиране на 
копродуценти, в разпространението и кинопоказа. На 
нашия мъничък пазар без подкрепата на МЕДИА много 

MEDIA has accompanied the development of Sofia In-
ternational Film Festival and Sofia Meetings coproduction 
market ever since Bulgaria’s joining the programme and 
thanks to the adequate support mechanisms, our team 
succeeded in reaching a high professional level. Profes-
sional training courses, support for distribution and cinema 
theatres facilitated the opportunity to make worthy Euro-
pean films reach wider audiences. I have attended train-
ing programmes supported by MEDIA and contributed to 
MEDIA projects in my capacity as an expert; I’ve had the 
opportunity to attend various events dealing with the au-
diovisual industry; to meet incredible artists and learn a lot. 
I’d say that MEDIA has played a vital role in my professional 
growth.

MEDIA has exercised decisive influence over Bulgaria’s 
audiovisual landscape in recent years on all levels: growth 
of professionals, aid to make films, assistance to develop-
ment of projects and finding co-producers, film distribu-
tion and exhibition. Without MEDIA’s support it would have 
been a hard task to squeeze worthy European works into 
our small market.

СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ
Мира Сталева 

SOFIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Mira Staleva
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трудно щяха да се промъкнат големи заглавия на евро-
пейското кино.

Нашата МЕДИА-история се нарича Международен 
София филм фест и „София мийтингс”. Ключови събития 
за киноживота в България и не само. Благодарение на 
подкрепата на МЕДИА София филм фест e в Топ 50 на 
фестивалите според класация на „Варайъти”, водещ 
кинофестивал на Балканите и едно от най-значимите 
събития в областта на културата в България, пред-
ставящо актуалните тенденции в световното кино и 
най-новото от българското кино пред света.

“София мийтингс“ се разви като изключително ус-
пешен пазар на филмови проекти, който подпомага и 
създаването на нови европейски копродукции между 
България, държави от региона и Европейския съюз, и 
професионалното израстване на българските проду-
центи и режисьори чрез образователни модули и дис-
кусии, лекции и майсторски класове. Това събитие е в 
основата на промоцията и успехите на българското 
кино през последните години и е единственото по 
рода си професионално събитие в България, подкрепено 
от програма Творческа Европа МЕДИА на Европейския 
съюз. От създаването ù преди 15 години през плат-
формата на „София мийтингс“ са минали не само почти 
всички български филми, заснети през този период – 
„Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”, „Източ-
ни пиеси”, „Разследване”, „Мила от Марс”, „Пазачът на 
мъртвите”, „Островът”, „Прогноза”, „Тилт”, „Подслон”, 
„Аве”, „Джулай”, „Цветът на хамелеона”, „Кецове”, „Доси-
ето Петров”, „Виктория”, „Прокурорът, защитникът, 
бащата и неговият син”, „Съдилището”, „Урок”, „Отчуж-
дение”, „Слава”, „Воевода”, „18% сиво”, „18”, “ Àга”, „Майму-
на”, „Посоки“ и още много други , но също и образци на 
европейското кино като „Смъртта на господин Лаза-
реску”, „Аритмия”, „Най-щастливото момиче в света”, 
„Хана”, „Кибула”, „Пеперуди”, „Генезис”, „Вън”, „Малкият 
кръстоносец“ и много други.

Our MEDIA story are Sofia International Film Festival 
and Sofia Meetings coproduction market, major events in 
this country’s film life and beyond. Thanks to MEDIA, Vari-
ety, the most trusted provider of news and information to 
the entertainment industry included Sofia International 
Film Festival among the top 50 unmissable film events in 
the world, a leading film festival in the Balkans and a major 
cultural event in Bulgaria presenting to the world both the 
recent trends in international film and what is new in Bul-
garian film.

Sofia Meetings coproduction market succeeded in 
evolving into a successful market for pitching film projects 
and films, which seeks to aid the making of new European 
coproductions between Bulgaria and countries from the 
region and the EU, on the one hand, and the professional 
growth of Bulgarian producers and directors by offering 
training modules and discussions, lectures and master-
classes, on the other hand. Sofia Meetings underlies the 
achievements and promotion of Bulgarian film in recent 
years, being the sole professional event in Bulgaria sup-
ported by Creative Europe MEDIA Programme of the Eu-
ropean Union. Since Sofia Meetings coproduction market 
has been founded a decade and a half ago, not only almost 
all Bulgarian films made in that period such as The World 
Is Big and Salvation Lurks Around the Corner, Eastern Plays, 
Investigation, Mila from Mars, A Warden of the Dead, The Is-
land, Forecast, Tilt, Shelter, Avé, July, The Colour of the Cha-
meleon, Sneakers, The Petrov File, Victoria, The Prosecutor, 
The Defender, The Father and His Son, The Judgment, Lesson, 
Alienation, Slava, Voevoda, 18% Grey, 18, Ága, Monkey, Direc-
tions to name but a few, but also such highly acclaimed 
European productions as The Death of Mr Lazarescu, Ar-
rhythmia, The Happiest Girl in the World, Hanna, Khibula, But-
terflies, Genesis, Little Crusader, etc., have participated in the 
market.

i   http://siff.bg
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Аз бях съсценарист и режисьор на първия българ-
ски проект, подкрепен от програма МЕДИА – „Све-
тът е голям и спасение дебне отвсякъде”. Това беше 
труден проект, който стана до голяма степен бла-
годарение помощта от МЕДИА, която ни помогна 
да развием по адекватен начин сценария, да наме-
рим своите копродуценти и така филмът да стане 
реалност като копродукция между 4 държави. 

Следващи мои проекти като „Съдилището“ също 
бяха подкрепени за развитие от МЕДИА. Участ-
вах и в доста програми за писане на сценарий (MFI, 

I was co-writer/director of the first Bulgarian project 
supported by MEDIA, The World Is Big and Salvation Lurks 
Around the Corner. 

It was a difficult project, which was a success owing to 
a great extent to MEDIA’s support as they helped us to de-
velop the screenplay adequately, to find co-producers and 
the film was finally made in coproduction with four coun-
tries. 

My next projects such as The Judgment were also sup-
ported for development by MEDIA. I also took part in a 
number of programmes for scriptwriting such as MFI and 

МЕДИА – СЪСЦЕНАРИСТЪТ
Стефан Командарев 

MEDIA: THE CO-WRITER 
Stephan Komandarev



31

ScriptЕast) и продуцентсво (EAVE), реализирани с по-
мощта на МЕДИА.

МЕДИA промени българския аудиовизуален пей-
заж изцяло в положителна посока. Даде възможност 
за нормално развитие на проекти за филми, както и 
участие на български кинаджии в престижни евро-
пейски програми.

ScriptЕast and producership (EAVE), held with MEDIA’s 
support.

MEDIA changed Bulgaria’s audiovisual landscape in an 
entirely positive way, offering an opportunity for a normal 
development of film projects, as well as for participation of 
Bulgarian filmmakers in prestigious European events.

i   http://argofilm.eu
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Балканският документален център (БДЦ) е място, 
помощник и посредник в създаването на авторски 
документални филми и кампании на Балканите. Цен-
търът обединява и развива творческия потенциал 
на автори на документални филми от региона чрез 
своите обучителни програми – БДЦ Открития и Docu 
Rough Cut Boutique (огранизирана в партньорство с 
Международния фестивал в Сараево). 

Творческа Европа МЕДИА дългогодишно подкрепя 
БДЦ Открития (уъркшоп за документални проекти в 
развитие), а от 2019 г. – и Docu Rough Cut Boutique (за 

The Balkan Documentary Center (BDC) is an initiative 
catalysing the making and distribution of documentaries 
and social campaigns in the Balkans. The BDC brings to-
gether and develops the creative potential of filmmakers, 
journalists and media professionals from the region by pro-
viding training programmes such as BDC Discoveries and 
Docu Rough Cut Boutique (jointly with IFF Sarajevo). 

Creative Europe MEDIA Programme of the European 
Union has for years now provided support to BDC Discov-
eries (a documentary project development workshop), and 
since 2019, to Docu Rough Cut Boutique (a workshop for 

БАЛКАНСКИ ДОКУМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР
Неда Миланова 

BALKAN DOCUMENTARY CENTER 
Neda Milanova
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документални проекти във фаза на монтаж). Това са 
единствените две български програми за обучение на 
професионалисти, които имат признанието на Твор-
ческа Европа МЕДИА. 

Тази подкрепа ни дава възможност всяка година да 
увеличаваме обхвата на програмите, да сме в крак с 
европейските тенденции в индустрията и да има-
ме институционална стабилност. Подкрепата дава 
предимство на София и България да се превърнат по 
естествен начин в притегателна сила за документа-
листиката в региона. 

Не на последно място международният опит, кой-
то участниците придобиват, им дава шанс за рав-
нопоставено участие в глобалните културни проце-
си – те са подготвени, компетентни и уверени да се 
изявят на чуждестранния пазар и да създават ино-
вативни парньорства с професионалисти от цяла 
Европа. 

Благодарни сме за възможността да работим с 
програма Творческа Европа иновативни МЕДИА и се 
надяваме, че ще имаме тази възможност и в следва-
щите години!

documentary projects in post-production). These are the 
only two Bulgarian training programmes for professionals 
recognised by Creative Europe MEDIA Programme of the 
European Union. 

Their support offers an opportunity to broaden the 
scope of the workshops, keeping pace with the European 
trends in the industry, and have institutional stability. This 
support confers a significant advantage to Sofia and Bul-
garia to naturally become attractive to the documentary 
filmmaking in the region. 

And last but not least, the international experience 
gained by the participants, gives them a chance of partici-
pating on an equal footing in the global cultural processes: 
they are trained, competent and confident enough to show 
themselves on foreign markets and build innovative part-
nerships with pros from across Europe. 

We are grateful for the opportunity to work with Crea-
tive Europe MEDIA, hoping to have this chance in the years 
to come! 

i  http://bdcwebsite.com
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