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Филмите по БНТ1 през месец юни 

 

Българска киновечер – неделя от 21:00 ч. 

Земя / България / Година: 1956 г.  
Излъчване: 19.06.2022 г. от 21:00 до 22:20 ч. / Жанр: Драма 
В ролите: Богомил Симеонов, Славка Славова, Гинка Станчева, Елена Хранова, Стефан Петров, Кунка Баева 
Музика: Любомир Пипков 
По повестта "Земя" на Елин Пелин 
Българско село преди Първата световна война. Младият Еньо обича бедната и красива Цвета. Братът на Еньо – 
Иван и жена му уреждат годежа. Гърбавата Станка, дъщеря на селския чорбаджия, е влюбена в Еньо. Неин роднина 
решава да й помогне, като често навестява Еньо и непрекъснато му говори за земите и богатството, което ще 
наследи чорбаджийската щерка. Завладян от неутолимата страст за земя, Еньо изменя на сърцето си и заради 
имотите на Станка разваля годежа си с Цвета. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип  - 1 272 лв 
 
Иконостасът /България / Година: 1968 г. 
Излъчване: 26.06.2022 г. от 21:00 до 22:30 ч. / Жанр: драма 
В ролите: Димитър Ташев, Емилия Радева, Виолета Гиндева, Добромир Манев, Стоян Гъдев, Наум Шопов и др. 

 
Екранизация по „Железният светилник” на Димитър Талев. 
Действието се развива в малкото градче Преспа. Тук пристига художникът - резбар Рафе Клинче, поканен да 
направи иконостаса на новата църква. Неспокойният дух на художника се заселва в дома на Султана – пазителка 
на установения морал. Рафе събужда любовта на дъщеря ѝ Катерина, която забременява и двамата искат да се 
вземат. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип  - 1 272 лв 
 

Неделна киновечер 

Невестата / Испания / Година: 2015 г. 
Излъчване: 05.06.2022 г. от 00:00 ч. до 01:30 ч. / Жанр: Драма 

  
Филм по пиесата на Федерико Гарсия Лорка „Кървавата сватба“.  
Булка и младоженец се готвят за сватба, но старата, незабравена любов ще се завърне в съдбовния ден и 
последиците ще бъдат фатални за всички замесени. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип  - 539 лв  
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Разполовеното момиче / Франция, Германия / Година: 2007 г.  
Излъчване: 12.06.2022 г. от 00:00 до 01:30 ч. / Жанр: Трагикомедия 
В ролите: Людивин Сание, Беноа Мажимел, Франсоа Берлеан и др. 

 
Шарл Сен Дени е известен и успешен писател, който живее със съпругата си в провинциалното си имение. Пристига 
неговата агентка, за да го уговори за интервю в местната телевизия и за представяне на книгата му в една 
книжарница. В телевизията той се запознава с младата жена, която представя синоптичната прогноза – Габриел. 
Запознанството им прераства в любовна връзка, като Габриел много го обича и е готова на всичко за него. Той ѝ 
обещава да напусне жена си, но един ден заминава за месеци без предупреждение и я изоставя.  
Брутната цена на 30 сек рекламен клип  - 539 лв  
 
Кръв и вино / САЩ, Великобритания / Година: 1996  
Излъчване: 19.06.2022 г. от 00:30 до 02:00ч. / Жанр: Трилър 
Режисьор: Боб Рафелсън 
В ролите: Джак Никълсън, Дженифър Лопес, Майкъл Кейн, Стивън Дорф, Джуди Дейвис и др 

  
Търговецът на вино Алекс Гейтс решава да открадне от свои клиенти диамантена огърлица на стойност милион 
долара. За целта му помагат любовницата му, която е бавачка на децата на заможното семейство, и касоразбивач 
от Великобритания. Но съпругата и синът на Алекс, които той изоставя, решават да му попречат, а последиците са 
трагични. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип – 539 лв  
 
По-шумно от бомби / САЩ, Франция, Дания, Норвегия / Година: 2015  
Излъчване: 26.06.2022 г. от 00:30 до 02:00 ч. / Жанр: Драма 
Режисьор: Йоаким Триер 
В ролите: Изабел Юпер, Джеси Айзенбърг, Гейбриел Бърн, Девин Друид, Ейми Райън, Рейчъл Броснахан и др.  

 
Изминали са три години от трагичната смърт на известната фотографка Изабел Рийд в катастрофа. Съпругът ѝ 
Джийн и двамата ѝ сина Конрад и Джона все още преживяват смъртта ѝ  и отношенията между тях не са като 
преди. Истината обаче е, че Изабел сама е посегнала на живота си. Малкият ѝ син Конрад е в неведение, защото 
Джийн не желае да го обременява с това, но той усеща, че има нещо недоизказано. А, в памет на Изабел ще 
излезе статия, която разкрива тайната. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип – 539 лв  
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Студио Х  - всяка събота от 23:15 ч. 

Бандата на Ривърс / САЩ / Година: 2015  
Излъчване: 04.06.2022 г. от 23:15 до 00:45 ч. / Жанр: Екшън 
В ролите: Том Дауни, Елизабет Рьом, Си Томас Хауел, Кайла Карлайл, Ед О‘Рос, Джейма Кенеди, Вини Джоунс  

 
Когато става дума за хазартни игри, няма значение дали си добър човек, или лош. Никога не знаеш как ще се 
завъртят заровете. Така започва историята. Джейк Ривърс и бандата му планират да съсипят индианскато казино 
„Моликан“, защото собствениците му превръщат сплотеното провинциално градче Плейнвю в свърталище на 
престъпници, морална разруха и опасно място. Хазартните игри на Рей Каплан са начин да измъква парите на 
бедните хора, а камионите му са разбили пътищата. Магазините се затварят, приятелите нямат работа. Решават да 
ги победят в собствената им игра, като замислят дързък обир на казиното. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип - 539 лв  
 
Аферистът / Уругвай, Аржентина, Германия / Година: 2019 
Излъчване: 11.06.2022 г. от 23:15 до 00:50 ч. / Жанр: Драма, комедия 
В ролите: Даниел Хендлър, Долорес Фонци, Луис Мачин, Херман Де Силва, Бенхамин Викуня  и др. 
По романа „Тъй рече брокерът“ на Хуан Грубер 
Историята на Умберто Браусе - финансов брокер, започнал от нищото, преминал през затвор, рекети, инфаркти, но 
запазил състоянието си с цената на всичко. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип - 539 лв  
 
Умираме млади /САЩ, България / Година: 2018 
Излъчване: 18.06.2022 г. от 23:15 до 00:45 ч. / Жанр: драма 
Режисьор: Лиор Гелър                                                                                                               
В ролите: Жан-Клод ван Дам, Илайджа Родригес, Николас Шон Джони, Дейвид Кастанеда и др. 

 
Лукас е тийнейджър, който живее в латиноамериканско гето във Вашингтон и е член на най-опасната престъпна 
банда. Действителността там не е тайна, понякога и новините я показват, но не я променят. Уличните битки са 
ежедневие. Когато разбира, че 10-годишното му братче също иска да се присъедини към бандата, той решава, че 
ще го спаси от тази действителност. Лукас и Мигел бягат от гетото, но бандата е по петите им. На помощ се притичва 
Даниел – бивш военен, пристрастен към болкоуспокояващите и достатъчно трениран за страшни битки. Тази тук 
не отстъпва по ужас и смъртност. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип - 539 лв  
 
Паяк /Чили, Аржентина, Бразилия / Година: 2019г. 
Излъчване: 25.06.2022 г. от 23:15 до 00:55 ч. / Жанр: Трилър, криминален, драма 
Режисьор: Андрес Ууд 
В ролите: Мерседес Моран, Марна Валверде, Марсело Алонсо, Педро Фонтен, Хайме Вадел и др. 
Чили в зората на 70-те. Крайнодясна националистическа групировка крои планове да свали правителството на 
Алиенде. Обхванати от революционен плам нейните членове Инес, съпругът ѝ Хусто и техният най-близък приятел 
Херардо извършват политическо престъпление, което ще промени хода на историята. Тримата са вкопчени в 
опасен и страстен любовен триъгълник и сянката на предателството завинаги ще тегне над живота им. 40 години 
по-късно жадният за възмездие Херардо ще се завърне към националистическата кауза, под чийто знак е 
преминала младостта му. Но Инес вече е влиятелна бизнесдама и е готова на всичко, за да не бъде разкрито 
миналото ѝ, а полицията държи под око Рикардо и неговия домашен арсенал. Тънкият лед, по който стъпват 
тримата някогашни любовници, започва опасно да се пропуква. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип - 539 лв 
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Комедии – събота от 14:00ч. 

Баш майсторът на екскурзия /България / Година: 1979г. 
Излъчване: 04.06.2022 г. от 14:00 до 15:30 ч. / Жанр: Комедия 
По мотиви от романа "Парадоксът на огледалото" на Любен Дилов 
Режисьор: Петър Василев – Милевин 
В ролите: Кирил Господинов, Светлана Стоева, Наталия Зубарева, Тодор Тодоров и др. 

 
Рангел Лелин заминава на екскурзия, без да изневерява не себе си. Пристига в Унгария, с идеята за бързо 
забогатяване. В Будапеща отива при брат си, който е ръководител на строеж и го моли да го вземе на работа, но 
той му отказва. Тогава Рангел се уговаря с друг българин там, да му построи къщата, като за целта решава да 
открадне материали от строежа на брат си. На заминаване Баш Майсторът се сдобива с дефицитни стоки, но на 
границата митничарите го хващат. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип - 539 лв  
 
Баш майсторът - фермер /България / Година: 1982г. 
Излъчване: 11.06.2022 г. от 14:00 до 15:30 ч. / Жанр: Комедия 
Режисьор: Петър Василев – Милевин 
В ролите: Кирил Господинов, Светлана Стоева, Наталия Зубарева, Тодор Тодоров и др. 

 
Новият бизнес на Рангел Ленин е заплаха за здравето и спокойствието на околните. 
Баш майсторът си издейства разрешително за собствена ферма. Свинефермата се намира в нов жилищен квартал. 
Следват куп неразбории, които няма да минат без бой. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип - 539 лв 
 
Баш майсторът - началник /България / Година: 1983  
Излъчване: 18.06.2022 г. от 14:00 до 15:30 ч. / Жанр: Комедия 
Режисьор: Петър Василев-Милевин 
В ролите: Кирил Господинов, Мария Стефанова, Стоянка Мутафова, Юрий Ангелов, Сашка Братанова, и др. 

  
Рангел Лелин не знае много, но лъже толкова, колкото е необходимо "в интерес на хората" или заради парите. 
"Какво са парите? Чушки. Мръвката е важна - Човекът!" 
Баш майсторът си купува диплома за средно образование. Назначен е на работа, от която започва да се възползва. 
Първо започва любовна афера със секретарката си, а след това подлъгва всичките си познати да участват в бъдещ 
строеж на жилищен блок, от който те ще получат апартаменти. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип - 539 лв 
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Сиромашко лято /България / Година: 1973 /  
Излъчване: 25.06.2022 г. от 14:00 до 15:30 ч. / Жанр: Комедия 
Режисьор: Милен Николов 
В ролите: Георги Парцалев, Иван Кондов,Татяна Лолова, Ицхак Финци, Милен Пенев, Леда Тасева и др. 

 
С много хумор и топлота са разказани неволите на бивш финансов ревизор, превърнат от семейството си в 
домашна прислужница. Той иска да има и свободно време за забавления, защото вярва, че животът продължава 
и след пенсия.  Методи Рашков се пенсионира. Безропотно изпълнява всички задачи, поставени от снахата и сина 
му и така съзнателно се превръща в "домакиня". За да запази достойнството си пред приятели и познати, той се 
оплита в лъжи, които го поставят в конфузни и смешни ситуации. Един ден Рашков решава да напусне дома си, за 
да започне "безгрижен живот". Твърде скоро обаче безделието му омръзва и той започва да се чувства ненужен. 
Завръща се у дома, където радостно го посреща семейството му - вече в увеличен състав.  
Брутната цена на 30 сек рекламен клип - 539 лв 
 

Можем да ви предложим преференциални цени за реклама във всички тези филми! 

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