
 

 

 

Венелин Петков 

 

Репортер и водещ на новините, продуцент и автор на документални 

филми и репортажи за bTV от създаването на телевизията през 2000 

г. От началото на 2007 г. е продуцент на предаването "bTV 

Документите". Старши обучител на Моби2 EООД от създаване на 

организацията. 

 

Венелин Петков има магистърска степен по телевизионна и радио 

журналистика от университета на щата Мисури, Колумбия, САЩ 

(1998) и магистърска степен по английска филология от СУ 

"Св.Климент Охридски" (1996).  

 

Между 1997г. и 1999г. е продуцент на специални проекти и международен редактор в 

централата на CNN в Атланта, щата Джорджия, САЩ. Преди това между 1999 и 2000 г. е 

репортер в "По света и у нас" и водещ на сутрешния блок на Канал 1 на БНТ. 

Стартирането на работата му в медиите е като международен редактор в редакция 

"Международна информация" на БТА през 1994 г. 

 

Венелин Петков е автор на над 15 документални филма, излъчени в рубриките bTV 

Репортерите и „bTV Документите“. Между тях са поредиците „Пътуване в Афганистан” 

(2007), "Япония 60 години след войната" (2006), "Един войник – една армия" (2002) и 

филмите "София-Виена" (2005) и "Българската броня" (2003).  

 

Носител е на български и международни награди, между които: Годишната награда на 

Съюза на българските журналисти за "Пътуване в Афганистан" (2007), Награда за най-

добър спортен филм за "Озеки Котоошу" (МЕФЕСТ-Сърбия, 2007), Награда "Робер 

Шуман" от Европейската комисия за "София-Виена" (2006) и др. 

 

През април 2008 г. филмът му "Пътуване в Афганистан: Опиум и рози" спечели една от 

най-престижните награди за телевизионни и радио предавания в САЩ – Peabody. Тези 

награди се връчва всяка година от 1941 г. насам за изключителни постижения в областта 

на електронните медии и носят името на известния банкер и инвеститор Джордж 

Фостър Пийбоди (1938-1938 г.).  

 

"Опиум и рози" получава статуетка "Пийбоди" редом с документални и разследващи 

материали на CNN, BBC, Discovery и други водещи телевизионни станции в САЩ и по 

света. 

 


