От 8 септември - БНТ1 с обогатена програма,
НОВИ предавания и сериали

БНТ1 с нова програмна схема от 8 септември! В програмата се включват нови формати за
международни новини и най-важното от регионите в България.
Орлин Горанов и Митко Павлов ще водят две от новите предавания по БНТ1.
Нови предавания
От есента стартират два изцяло нови формата - „Последният печели“, забавно-познавателно
семейно куиз шоу, което ще се излъчва от понеделник до петък от 19:00 до 20:00 часа с водещ
Орлин Горанов, а всяка събота, развлекателната продукция „Събота вечер с Митко Павлов“
от 21:00 часа.
Регионалните новини в България са сред важната и ценна информация за гражданите в цялата
страна. Ето защо в ефира на БНТ 1 всеки делничен ден от 17:00 ч., в предаването „България
на живо“, ще се показват акценти от програмата на локалните телевизионни центрове в Русе,
Варна, Пловдив и Благоевград.
„Светът и ние“ е новото предаване на БНТ за информация, коментар и анализ на
международната политика. Ще се излъчва всеки делничен ден от 16:40 до 17:00 часа по БНТ
1. В предаването говорят на живо изявени професионалисти, политици, анализатори и
журналисти от България и цял свят. Евгения Атанасова-Тенева и Йоана Левиева-Сойър ще са
лицата на „Светът и ние“.
Български и световни звезди от различни сфери на живота ще споделят преживяванията, опита
си и своите постижения в „БНТ представя“ - всяка събота от 17:30 до 18:30 часа.
Две от любимите на зрителите музикални предавания от ефира на БНТ 2 преминават в
програмната схема на БНТ 1 и това са „Музика, музика“ с водещи VenZy и Ева Пармакова.
Всяка неделя водещите ще представят български и световни музикални новини от 13:30 до
14:00. Също в неделя, но в късния слот от 23:15 до 00:15 ч., в предаването „БГ версия“ найобичаните български изпълнители ще представят свои хитове, но в нови акустични и
неочаквани версии.
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Нови слотове
В делничните дни БНТ 1 оформя три часови пояса, посветени на сериали.
От понеделник до петък от 14:00 до 14:45 ч. ще се излъчва семеен филм, последван от детски
блок, а от 22:00 ч. ще започва късен сериал. Подбрани са хитови заглавия, като от 17.09.2020
г. ще започне набралият световна популярност „Бригада“.
Всяка събота от 14:00 до 15:30 ч. ще се излъчва романтичен филм, а в неделя от 14:00 до
16:30 ч. ще е времето, посветено на детски, семейни, приключенски и документални
филми.
Промени в часовете на излъчване и обновени предавания
Точно в 6:00 ч. сутрешният блок „Денят започва“ ще буди зрителите на БНТ в делниците.
Предаванията „100% будни“ и „Култура.бг“ ще сменят местата си в новата програмна схема.
От новия сезон веднага след новините в 9:00 ч. ще започва предиобедното лайфстайл
предаване „100% Будни“ с водещи Мария Андонова и Стефан А. Щерев, а в 11:00 ч.
програмата ще продължи с най-интересното от света на културата, киното и театъра и
„Култура.бг“ с водещите Анна Ангелова, Александра Гюзелева и Димитър Стоянович.
Новините на турски език ще се излъчват всеки делничен ден от 12:30, веднага след обедната
емисия „По света и у нас“.
Кулинарното шоу „Бързо, лесно, вкусно“ от есента ще е с начален час 16:00 с водещ Ути
Бъчваров. След него зрителите ще видят „Малки истории“, където ще се търсят конкретни
решения за хората в неравностойно положение, с водещ Ирен Леви.
Форумът за литература „Библиотеката“ ще се излъчва в понеделник от 23:30 ч., а
предаването „Питай БНТ“ с Мира Добрева е преобразено и зрителите ще могат да получават
отговори на въпросите си всеки четвъртък от 21:00 ч.
Своето място в съботната програмната схема на БНТ 1 през новия сезон променят и
предаванията: „Джинс“ - концепция, проследяваща българските ни корени – новият начален
час е 11:30 в събота. „Вяра и общество“, с водещ Горан Благоев, ще се излъчва в събота от
16:00 до 17:00 ч. Веднага след това ще е началото на „Вечната музика“. От 19:00 до 20:00 ч. в
събота и неделя е мястото на „БНТ на 60“. Форматът ще продължи да разказва найинтересните истории за развитието на телевизията, както и любопитни събития от света и у
нас, проследени през десетилетията от емблематичните лица на новините.
„Моят плейлист“ ще се излъчва вече в събота от 22:00 ч.
В неделната програма своето място ще намерят предаванията: „Отблизо“ с начален час 11:00.
В 12:30 ч. феновете на спорта ще могат да се насладят на „Арена спорт“, а „Домът на
вярата“ ще започва по-късно през деня от 18:00 часа.
Емблематичните предавания на БНТ – „Панорама“, „Референдум“, "Още от деня",
„История.бг“, „Бизнес.бг“ ще запазят обичайното си време на излъчване, както и съботнонеделния блок „Денят започва с Георги Любенов“.

За допълнителна информация и конкретни рекламни предложения ни пишете на
tv@directmedia.agency или позвънете на тел.: 02 807 68 00 – отдел Телевизия и Кино.
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