
 

1 

 

ПОДРОБНА 

 

Т В О Р Ч Е С К А   Б И О Г Р А Ф И Я 

на Валентина Фиданова-Коларова –  

кино и телевизионен режисьор  

І. Творчески продукти: 49 

Игрални филми – 1 

Игрални новели – 4 

Документални филми – 28 

Мултимедиен спектакъл - 1 

Театрални спектакли – 2 

Телевизионни продукта – 8 

Музикални клипа – 2 

Научно-популярни книги – 5 

 

ІІ. Награди:  10 награди от международни фестивали: 

1.  „Отвъд скока“- документален филм 54 мин: Диплом „Posebno priznanje“ на 
Международен фестивал за спортни филми – Златибор, Сърбия 2019 г. 

2.  „Призвание – актриса“ – док. филм 54 мин: Златен диплом за  
сценарий на МФФ „Златен витяз“- Севастопол 2017 г. 

3.  „Навътре в камъка“ – документален филм: Награда „Академика 21“ на 
фестивала за документално кино „Златен ритон“ – Пловдив 2014 г.  

4.  „Навътре в камъка“ – документален филм: Първа награда за документален 
филм на VІІІ международен филмов фестивал за наследство „Идоли“ - София 
2015 

5.   „Цената на дълголетието“ – документален филм:  „The Best Documentary“ на 
Festival of Euro-med Contemporary  Arts „Culture Versus Crisis” на Фондация 
„Анна Линд“,  2013 г. 

6. „Да се влюбиш в Амстердам“ – документален музикален филм: Втора награда 
категория „Репортажи“ на Международен фестивал на музикалния филм 
„Николай Гяуров“ - Велинград 2013 г. 

7. „Навътре в камъка“ – видеоклип по стихове на Иван Динков: Втора награда в 
категория „Музикални видеоклипове“ на Международен фестивал на 
музикалния филм „Николай Гяуров“ Велинград 2013 г. 

8. „Пътят към върха” - игрален филм: Втора награда на Евразийския кинофестивал 
в Оренбург „Я человек“–  Русия, 2008 г.  

9. „Триптих за Димитър Димов” - документален филм: Награда за най-добър 
документален филм на Международен фестивал „Европа е тук”, 2006 г. 

10.  „Онемелите камбани” - игрална новела, награда за най-добър сценарий на 
Евразийския кинофестивал, Оренбург 2006, Русия  
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 ІІІ. С П И С Ъ К 

 

2020 г.          „ПАРЦАЛЕВ“ – документален филм, 54 мин., режисьор и монтажист 

2020 г.          „DOLOR“ – документален филм, 54 мин., режисьор и монтажист 

 

 

2019 г.          „Болестта на царете“ – документален филм, 30 мин., режисьор и монтажист 

 

2018 г.          „София – Тирана“ – документален филм, 54 мин., съсценарист, режисьор и 
монтажист  

2018 г.          „35 години БДР“ – документален филм, 30 мин., режисьор и монтажист 

  

2017 г.         „Отвъд скока“ - документален филм  за шампионката Йорданка Благоева –  

54 мин, режисьор и съсценарист и монтажист, МЛН ООД   

2016 г.         „Читалището – вековна българска традиция“ - документален филм – 57 мин,  

субсидиран от НЧ „Отец Паисий - 1983“ Велинград, сценарист, режисьор 
и монтажист       

2016 г.         „Призвание - актриса“ - документален филм за Гинка Станчева – по спечелен  
            проект на  Национален филмов център – 57 мин.    -     режисьор и 
монтажист                        

2015 г.         „История на ревматологията“ - документален филм, 30 мин., субсидиран от 
ФК Аbbvi- режисьор и монтажист 

                                  

2014 г.         „FAP“ - документален филм, субсидиран от ФК Аbbvi- режисьор и 
монтажист 

                     

2014 г.          „Навътре в камъка“ – документален филм, 57 мин. –Награда „Академика 21“  

на ФДК „Златен ритон“ – Пловдив 2015 г. - съсценарист и режисьор 

2014 г.         „Да промениш предначертаното“ - документален филм, 30 мин., субсидиран от  
 Аbbvi- режисьор и монтажист                   

2013 г.         „Humira 10“ – док. филм, субсидиран от ФК Abbot – сценарист, режисьор и 
монтажист 

2013 г.         „Навътре в камъка“ – музикален видеоклип по стихове на Иван Динков,   

                      отличен с Втора награда в категория „Музикални видеоклипове“ на   
                     Международен фестивал на музикалния филм „Николай Гяуров“ 2013 г. -    

                     сценарист, режисьор и монтажист 

2013 г.        „Да се влюбиш в Амстердам“ – документален музикален филм, отличен с 

         Втора награда в категория „Репортажи“ на Международен фестивал на 

         музикалния филм „Николай Гяуров“, 2013 г. – сценарист, режисьор и 
монтажист  
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2012 г.        „Цената на дълголетието“ - документален филм, 30 мин., субсидиран от  

                    ФК „Astrs Zeneka”, отличен с наградата: The Best Documentary-Festival of Euro-  

med Contemporary Arts „Culture Versus Crisis”- 2013 Фондация Анна Линд, 
 България – съсценарист, режисьор и монтажист 

2011г.        „Безопасни игли” – мултимедиен спектакъл по 105 хайко на три 

       езика (български, английски и руски) – продуцент, режисьор и монтажист 

 на мултимедия  

2010 г.       „Тихият крадец” - документален филм, субсидиран от ФК „Аmgеn” - режисьор    

2009 г.  „Бялата лястовица” - документален филм, субсидиран от ПО “АПРЕЗ - продуцент 
и режисьор    

2008 г.       „Клошария” – театрален спектакъл – режисьор и монтажист на 
мултимедията  
2007 г.       „Пътят към върха” - игрален филм, субсидиран от БНТ, отличен  

с Втора награда на Евразийския кинофестивал в Оренбург „Я человек“–       

Русия,2008 г. – изпълнителен продуцент и режисьор    

2006 г.     „Триптих за Димитър Димов” - документален филм, субсидиран  
от БНТ, отличен с награда за най-добър документален филм на фестивала  
„Европа е тук - 2006” – изпълнителен продуцент и режисьор 

2005 г.       „Онемелите камбани“ – игрална новела – сценарист 

2004 г.    „Земеделската реформа” – док. филм по Международен  проект на ЕС,  режисьор  

2003 г.     „Флагманът” -  документален филм – сценарист, режисьор  

2003 г.     „Пазители на небето” - документален филм - режисьор  

2002 г.     „Актьорът и Смъртта” – театрален спектакъл – сценарист 

2002 г.     „Стронг ризолф“ - документален филм - сценарист и режисьор 

2002 г.     „Есенно ноктюрно” - документален филм - сценарист  

2002 г.     „Пътуване към Ерусалим” - игрален филм - кастинг-режисьор    

2001 г.      „Есен 2001”,  документален филм - режисьор 

1999 г.      „След края на света” - игрален филм - кастинг-режисьор   

1999 г.     „Запазена маса”, рекламно предаване към Телевизия „7 ДНИ”- 

        сценарист и телевизионен режисьор 

1999 г.      „Грехове” - игрална новела – сценарист  и режисьор   
1996 – 1998 г.  сценарист и телевизионен режисьор  към Нова ТВ:   

       „Докторе, защо?”- образователно предаване  
        „Коледа е” – фолклорно предаване  
        „Кулинарна мозайка”- магазинно предаване  
          „Хайде да сготвим“ - кулинарно шоу 

           „Космодиск” – рекламно предаване 

         „Хороскоп” – популярно предаване 

1996 г.       „Внимание, СПИН!“ - музикален клип - сценарист и режисьор и монтажист 

1996 г        „Агресията и ние“ - телевизионно есе - сценарист и режисьор  
1995 г.      „Ченгета“ - документален филм – сценарист и режисьор 



 

4 

 

1994 г.      „Трекинг“ - игрална новела, селектирана от Гьоте институт за участие във Video 

     art на студентските филми - сценарист и режисьор  

                  участие във VIDEO ART на студентските филми - сценарист и режисьор 

1994 г.    „Няма нищо забравено“ - игрална новела - сценарист и режисьор, селектирана 

        от Гьоте  институт за участие във VIDEO ART на студентските филми 

      

ІV. Автор на книги: 5 

2015 г.  Шантави истории или грешката е неизбежна,  
2009 г.  Той ...Георги Русев, 
2008 г.  От киновъзприемане към кинотворчество,  
2008 г.  История на кинообразованието в България,  
2007 г.  Писатели-класици в българското кино,  

V. Като сценарист от горните творчески аудиовизуални продукти: 

Сценарист на игрални новели - 4 

Сценарист на документални филми – 8 

Съсценарист на документални филми - 4 

Сценарист на музикални клипа – 2 

Сценарист на телевизионни продукти – 8 

VІ. Като монтажист от горните творчески аудиовизуални продукти: 
Документални филми – 11 

Мултимедии към спектакли – 2 

Музикални клипа - 2 


