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АКЦЕНТИ в програмата на БНТ1 за Февруари и Март 2020 
 

СЕРИАЛИ 
 

19:00ч. – ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК  - цена на 30 сек спот – 600 лв. 
 

до 4.02.2020 – ЗАВРЪЩАНЕ В БРАЙДСХЕД /Великобритания, 1981 г/ - 13 епизода х 55 мин.   

 Сценарист: Джон Мортимър. Режисьор: Майкъл Линдзи-Хог, Чарлс Стъридж.  

Оператор: Майк Лемън. Музика: Джефри Бърън. В ролите: Джереми Айрънс, Антъни Андрюс, 

Даяна Куик, Никълъс Грейс, Джереми Синдън, Бил Оуен, Стивън Мур, Джон Гилгуд,  

Мона Уошбърн и др.  Екранизация по романа на Ивлин Уо.  

 

от 05.02 до 26.02.2020 - ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО /Русия, 2015г/ - 16 епизода х 45 мин.  

 Сценарист: Елена Ласкарева. Режисьори: Сергей Алдонин, Александър Имакин. Оператори: 

Александър Чистяков, Вадим Алисов, Елена Иванова. Композитори: Александър Тимоненко, 

Дмитрий Захаров. В ролите: Юлия Пересилд, Надежда Михалкова, Николай Добринин, Николай 

Растаргуев, Екатерина Климова и др. 

 Филмът обхваща 50 години - от рождението на бъдещата актриса през 1935 до началото на 

80-те години на ХХ век, с дългоочаквания момент на най-високо държавно признание и всенародна 

слава. Минава през тежки периоди с кратки радости, болка и разочарования, най-вече интимни - 

няколко брака, много изневери, постоянна ревност, забрани, жертви, опит за вербуване и въпреки 

това - много аплодисменти за жена, чиято красота се явява най-големият проблем. 

 

от 27.02 - КОРПОРАЦИЯ „ПРИКЛЮЧЕНИЯ“/САЩ, Канада, Франция, 2002/ -  

22 епизода х 43мин.  

 В ролите – Майкъл Бин, Карен Клиш, Джеси Нилсън, Алис Талиони и др. 

   Стане ли дума за приключения, никое място не е прекаллено далече, никой риск не е прекалено 

голям, никоя задача не е прекалено трудна за Корпорация „Приключения“.  В седалището си във 

Флорида Кийс, Джъдсън Крос е събрал екип от млади любители на приключения, всеки от които 

има специфични способности. Методите им не винаги са честни, но работата винаги е свършена. 

 

23:30 – ПОНЕДЕЛНИК – ЧЕТВЪРТЪК - цена на 30 сек клип – 250 лв. 
 

от 31.01 до 12.02.2020 - МЛАДИЯТ ВЪРКОЛАК /САЩ, 2015 г – 4 сезон / 12 епизода х 40 мин. / 

 Режисьор: Тим Андрю. Оператор: Дейвид Даниел Музика: Дино Менегин.  

В ролите: Тайлър Поузи, Холанд Роудън, Дилън ОБрайън, Шели Хениг и др. 

 Шестнадесетгодишният Скот Маккол е прекалено обикновен, за да бъде забелязан и  

мечтае да бъде известен. Чудото се случва през една тъмна нощ в гората, когато с приятеля 

 си Стайл помагат в полицейско издирване на труп. Скот е ухапан от тайнствен звяр и  

трансформацията започва. Промените настъпват постепенно при всяко пълнолуние – остър 

слух, необикновена сила, бързи рефлекси и лесна регенерация. С помощта на добрия Стайлс Стилински 

и загадъчния Дерек Хейл, Скот трябва да свикне с двойната си природа, като овладее самоконтрола, за 

да защити близките и любимата си от този, който е приел.  

 

от 13.02 до 19.03.2020 - МЛАДИЯТ ВЪРКОЛАК /САЩ, 2015 г/  - 5 сезон, 20 епизода х 40мин. 

 По идея на Джеф Дейвис. Режисьор: Тим Андрю. Оператор: Дейвид Даниел. Музика: Дино 

Менегин. В ролите: Тайлър Поузи, Дилън О Брайън, Шели Хениг, Дилън Спрейбери и др. 

 

22:15 - СЪБОТА – СТУДИО Х - цена на 30 сек клип – 400 лв. 
 

от 01.02 до 21.03.2020 – ВАВИЛОН БЕРЛИН /Германия, 2017 г/ - 1 сезон – 8 епизода х 45 мин.  

 Сценаристи и режисьори: Ахим фон Борис, Том Тиквер, Хенк Хандльогтен.  

В ролите: Фолкер Брух, Лив Лиза Фрийс, Петер Курт, Матиас Брант, Леони Бенеш. 

 По романа „Мократа риба“ на Фолкер Кучер. 
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ИГРАЛНИ ФИЛМИ 
 

21:00 – ЧЕТВЪРТЪК - цена на 30 сек клип – 900 лв. 
 

6.02.2020  – ЧЕТИ ПО УСТНИТЕ МИ /Франция, 2001/  

 Реж. Жак Одиар, В ролите – Еманюел Девос, Венсан Касел, Оливие Гурме и др. 

35-годишната Карла работи като секретарка в агенция за недвижими имоти, но вродената й 

стеснителност и проблемите със слуха и пречат да се издигне в йерархията. Младата жена вижда 

спасението в лицето на 25-годишния стажант Пол. Младежът е пълната й противоположност – той е 

бивш крадец и няма абсолютно никаква представа от работата, която се предполага да върши. Има 

обаче две предимства – красива външност и добро самочувствие. Двамата с Карла се оказват 

перфектният тандем.  

 

13.02.2020 - ЖИВОТ НА СКОРОСТ /САЩ, 2011 г/   

 Сценарист: Хосейни Амини. Режисьор: Николас Уиндинг Рейфън. Оператор:Нютън Томас Сигъл. 

В ролите: Райън Гослинг, Кери Мълиган, Брайън Кранстън, Оскар Айзък, Кристина Хендрикс и др. 

 Загадъчен холивудски каскадьор нощем работи за престъпния свят, но само като шофьор. След 

като се влюбва в съседката си, която има малко дете, той се замесва в обир, за да им помогне, но дали ще 

успее едновременно да излезе чист и да предпази любимите си хора? 

 

05.03.2020 - ТАНЦУВАЩИЯТ СЪС СЕНКИТЕ /Великобритания, Ирландия, 2012 г/  

 Сценарист: Том Брадби. Режисьор: Джеймс Марш. Оператор: Роб Харди. 

 В ролите: Андреа Райзборо, Клайв Оуен, Джилиан Андерсън, Донал Глийсън. 

Kогато членуваш в организация като ИРА, е ясно, че животът ти винаги е в опасност.  

 Конлфиктът е разгледан през погледа на британски детектив (Клайв Оуен), който се 

 добира до Колет МакВей – част от ирландската терористична организация. И докато цялото  

й семейство е готово да даде живота си за каузата, тази жена вече има по-сериозна причина  

да спре да е част от нея – а именно живота на сина й. След като става двоен агент на  

английските служби, много лесно може да бъде разбрано предателството й.  

 Без да дава присъди коя от двете страни е права за конлфикта, Джеймс Марш се  

опитва да разкрие истории на замесените и чрез това да покаже и личното им страдание.  

Режисьорът умело поддържа напрежението във филма, но също така ни оставя да усетим 

 драмата и трагедията на двете страни. 

 

 

21:00 – НЕДЕЛЯ – БГ КИНОВЕЧЕР - цена на 30 сек клип – 900 лв. 
 

2.02.2020 –  БОН ШАНС, ИНСПЕКТОРЕ /България, 1983 г/  

 Сценарист и режисьор: Петър Донев. Оператор: Христо Тотев. Музика: Борис Карадимчев. 

В ролите: Велко Кънев, Кирил Господинов, Георги Калоянчев, Татяна Лолова, Камелия Тодорова, 

Йосиф Сърчаджиев, Антон Радичев и др. 

България през 30-те години на миналия век. В малък провинциален град от банка са 

 откраднати 8 милиона лева. Инспектор Тюфчев се заема с разследването. След поредица 

 от комични ситуации, крадецът е заловен. 

 

9.02.2020 –  БЯЛАТА СТАЯ /България, 1968 г/ 

 Сценарист: Богомил Райнов. Режисьор: Методи Андонов. Оператор: Димо Коларов.  

Музика: Димитър Вълчев. В ролите: Апостол Карамитев, Елена Райнова, Доротея 

 Тончева, Константин Коцев, Георги Черкелов, Милена Aндонова и Невена Андонова, Стоянка 

 Мутафова, Илка Зафирова, Нейчо Попов, Георги Попов, Георги Калоянчев, Григор Вачков и др. 

 

16.02.2020 - ЛАЧЕНИТЕ ОБУВКИ НА НЕЗНАЙНИЯ ВОИН /България, 1979 г/ 

 Сценарист и режисьор: Рангел Вълчанов. Оператор: Радослав Спасов.  

Музика: Кирил Дончев. В ролите: Борислав Цанков, Иван Стоичков, Славка Анкова, Емилия Маринска, 

Николай Величков, Траянка Стоичкова и др. 
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23.02.2020 – ПРЕМИЕРА БНТ: МАЛКО КЪСМЕТ ЗА ПО-КЪСНО /България, 2017 г/ 

 Сценарист и режисьор: Чавдар Живков и Александър Смолянов. Оператор: Димитър Костов. 

В ролите: Цветан Алексиев, Явор Борисов, Филип Трифонов, Стефан Денолюбов, Глория Петкова, 

Маргарита Хлебарова и др. 

 София. Горещият юлски петък изправя един срещу друг двама бивши съперници. Двадесет 

и пет години по-късно те все още са боксьори, макари  без ръкавици. Денчо е бивш боксьор, сега 

работи като хамалин, за да прехранва семейството си. Жена му е бременна с трето дете. Семейството 

живее в каравана. Денчо събира пари, за да купят с един ортак хамалин  бус и да започнат пренос – 

превоз. Денчо успява с хиляди мъки да събере парите, но ортака го измамва и ограбва. Най-голямата 

гадост на Денчо е, че е успял някога, в юношеските години, да победи един силен боксьор – Явор 

Каменов. И по чудо го среща и пие кафе с него в един мол. Явор Каменов от своя страна е загърбил 

бокса, напълнял е. Но иска да се върне на ринга и решава да влезе във форма. Ще участва в уреден 

мач за пари срещу Тайфуна и трябва да падне на 6-ия рунд. Парите му трябват, за да замине за 

Италия. Но Тайфуна си чупи ръката и на негово място се явява Денчо …. 

 

1.03.2020 – АДИО, РИО /България, 1989 г/ 

 Сценарист: Марко Стойчев. Режисьор: Иван Андонов. Оператор: Красимир Костов.  

Музика: Кирил Маричков. В ролите: Филип Трифонов, Ваня Цветкова, Петър Попйорданов, 

 Георги Мамалев, Никола Рударов, Катя Чукова и др. 

 Архитект Стоев печели конкурс за проект в Рио де Жанейро. Точно в този момент върху 

колата му пада труп. Въпреки опитите си да се отърве от него, трупът непрекъснато се завръща. 

Оказва се, че това е спътник в живота на много хора – тяхната изгубена съвест. 
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