
 

НАК-ЗАК ВИЖЪН ООД е компания, която се занимава с продуциране 

на аудио-визуални продукции и по-специално филми, телевизионни 

формати и сериали. 

 

 

 

АТАНАС МАРИНОВ 
/продуцент/ 

 
 

  

Дата и място на раждане: 24 Май 1976 г., София 

Местоживеене и адрес за 

кореспонденция: 

София-1750, жк. Младост-1 

 Бл: 14А Вх. 3, ап. 8,  

GSM:       0888-838872 
                                       GSM:       

0889-008299 

email address: marinov_atanas@yahoo.com 

vision_advisors@mbox.is-bg.net 

Професионален опит - 

КИНО: 

 

2018------------------- 

 

 

 

2017------------------- 

 

 

 

 

2016-------------------  

 

 

 

2014------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ВЛИЗАЙ В ПРЕРЕКАНИЕ С ПЕРСОНАЛА НА  

БАНЯТА – игрален филм – в производство 

– продуцент. Сценарист и режисьор Иван 

Черкелов 

ACTION TEAM – сериал, продукция на 

Tiger film LTD, част от групата на 

Ендемол, структуриране на сделката, 

юридически и финансови консултации и 

бюджетно структуриране 

ВЪЛЧА СЮИТА 2016– късометражен игрален 

филм-14мин - продуцент, режисьор и 

сценарист Стефан Тенев, разпратен по 

фестивали 

ОМБРЕ 2014– ПРОДУЦЕНТ; пълнометражен 

104мин, подпомогнат от НФЦ. Филмът е 

спечелил награда на ЗЛАТНАТА РОЗА 2014 

за цялостно актьорско майсторство. 

Филмът е представен на фестивала София 

филм фест 2015 и избран за показ на 

Празника на Българското кино в Рим за 

2015 година и на Isola del Cinema. 

Селектиран за индийския филмов 

фестивал Jehlum short & long film 

Festival 2015. Филмът е с официална 

примиера на 18.02.2015 и е с 

киноразпространение от 20.02.2015г. в 

над 20 зали в страната с над шест 



 

 

 

 

 

2013------------------- 

 

 

 

 

2009------------------- 

 

 

 

 

2008------------------- 

 

2008------------------- 

 

 

 

2006------------------- 

 

 

2004-2008-------------- 

 

 

 

хиляди зрители. Филмът е с продадени 

телевизионни права за разпространение 

по кабелен и ефирен път за България на 

Нова телевизия. 

КОД ЧЕРВЕНО – пълнометражен, 

копродукция България/САЩ, режисьор 

Валери Милев, Продуцент Башар Рахал - 

Финансов консултант и финансово 

структуриране на филма 

ТУРНИРЪТ – пълнометражен, режисьор 

Скот Ман, продуцент Ман мейд ЛТД, 

Великобритания – финансов консултант 

по структуриране и изпълнение на 

сделката за финансово осигуряване. 

БЕКИЛА – пълнометражен, копродукция 

България/САЩ, финансов консултант 

КОШМАРЕН ГРАД – пълнометражен, 

режисьор Терънс Уинклис, продуцент L&P 

Production Ltd, САЩ, финансов 

консултант 

ПАЗАЧЪТ НА МЪРТВИТЕ – пълнометражен, 

режисьор Илиян Симеонов, копродукция – 

финансов съветник и бюджетиране 

Участие в счетоводството, финансовото 

приключване и структуриране на филмови 

бюджети за над 20 проекта 

 

Професионален опит - 

ТЕЛЕВИЗИЯ: 

2016 -  

 

2009 – 2017: 

 

2013: 

 

2013: 

 

2010: 

 

2004-2013 

 

 

 

Продуцент на ТВ предаване „Семейни 

войни” – Нова телевизия 

Продуцент на ТВ предаване „Сделка или 

не” – Нова телевизия 

Продуцент на ТВ предаване „Марс и 

Венера” – Нова телевизия 

Продуцент на ТВ предаване „Национална 

лотария” – Нова телевизия. 

Продуцент на ТВ предаване „Колелото на 

късмета” – Нова телевизия 

Участие в бюджетиране и производство 

на над 12 реалити и ТВ предавания 

Образование: 

1990-1994: 

 

 

1994-1999: 

 

 

 

 

1997: 

 

8-мо СОУ с преподаване на френски 

език, завършено с пълно отличие (6
00
) 

 

Университет за Национално и Световно 

Стопанство – магистърска степен 

Икономика, специалност маркетинг и 

мениджмънт 

 

Магистратура в Белгийския университет 

“Limburgs Universitair Centrum” Белгия 

– специализация „Инвестиции в реални 

активи” 



 

Курсове и уъркшопове: 2013 – курс „Ток шоу”, Държавен 

университет Виена, Австрия  

2014 – курс „Риалити шоу”, Виена 

Австрия 

2014 – уъркшоп „Работа с актьори и 

лица” – Webster University Leiden, 

Netherlands  

2014 – курс „Гейм шоу”, University of 

Lausanne, Switzerland 

 

 

СПРАВКА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И 
ЗАВЪРШЕНИ ФИЛМИ 

 

Завършени филми на продуцента: 

„ОМБРЕ” 2014 – Продуцент Атанас Маринов, режисьор Захари 

Паунов, подкрепен от НФЦ, 104мин 

Разпространение 

КИНО - Разпространение в кината и за България (без телевизия)– 

Про филмс ООД. Официална примиера 18.02.2015г., в кината от 

20.02.2015г. в над 20 зали. 

ТЕЛЕВИЗИЯ - Подписан договор с НОВА БРОУДАКСТИНГ ГРУП (НОВА 

ТВ) за ефирно излъчване на филма в каналите на НОВА ТВ и 

нишови канали ДИЕМА, филмът е излъчван в национален ефир с над 

150х зрителя средно за часовия пояс. 

Фестивали 

Златната роза, Варна 2014 с награда за цялостно актьорско 

майсторство, 

Jehlum short & long film Festival 2015 – селектиран за 

прожекция на фестивала 

Селекиран за излъчване в Isola del Cinema, Италия 2015г. 

Bahamas International Film Festiva 2015, Насау, Бахамите – 

селектиран за 12тия ежегоден филмов фестивал. 

Russian International Film Fest 2015, селектиран за излъчване 

в програмата 

Hollywood International Moving Pictures Film Festival 2015 – 

октомври 2015, награда за най-добър пълнометражен филм – 

комедия/драма и награда за цялостно актьорско майсторство. 



 

Indi Fest Film Festival Oct 2015 – спечелена награда за 

режисьор – Захари Паунов – специално признание 

Online International Film Festival – WE 2016 – спечелена 

награда за най-добър игрален филм и награда за най-добър 

режисьор. 

 

 

 

 

   
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

“ВЪЛЧА СЮИТА” 2016 – Продуцент Атанас Маринов, режисьор Стефан 

Тенев 

 

 

 

 

 


