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Детските филми по БНТ1 през месец август 
 
Детски слот от понеделник до петък 
 
Таралежите се раждат без бодли / България / Година: 1970 г.  
Излъчване: 22.08.2022 г. -  от 09:45 ч.  
В ролите: Ивайло Джамбазов, Нейко Нейков, Петър Пейчев, Андрей Слабаков, Иван Аршинков и др. 

 

Филмът е изграден от три новели, обединени от темата за възпитанието на децата: 
„Тревожно явление”, „Хулигани” и „Подаръкът” 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  430 лв  

 

 
Здравей, бабо / България / Година: 1991 г. 
Излъчване: 23.08.2022 г. -  От 09:50 ч.  
В ролите: Елена Стефанова, Асен Миланов, Елена Райнова, Люба Алексиева, и др 

 

За взаимоотношенията между няколко поколения – баба, дъщеря и внучка... 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  430 лв  
 

 
Деца играят вън / България / Година: 1973 г. 
Излъчване: 24.08.2022 г. -  От 09:30 ч.  
В ролите: Димитър Ганев, Николай Данаилов и Огнян Атанасов – деца; Невена Коканова, Иван Андонов, Петър 
Слабаков 

 

В три новели – „Мама, татко и аз”, „Училището” и „Лили”, с главни герои момчета на 
различна възраст, но с еднакво име – Юли, се разкрива светът на децата и първите им 
срещи с големите въпроси на живота – в семейството, в училището и преди любовта 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 430 лв 

 
Куче в чекмедже / България / Година: 1982г. 
Излъчване: 26.08.2022 г. -  От 09:35 ч.  
В ролите: Веселин Прахов, Мартин Стоянов, Емил Димитров, Стефан Илиев, Анета Сотирова, Ружа Делчева 

 

Филм за непосредствеността на детския свят и полета на детските мечти. Едно дете сънува 
единствената си мечта – да има куче. След като го намира, започват бедите и белите на 
кучето Рошко. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  430 лв  
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Йо-Хо-Хо / България / Година: 1981 г. 
Излъчване: 30.08.2022 г. -  от 09:25 ч  
В ролите: Кирил Варийски, Виктор  Чучков, Илия Пенев, Анани Анев, Соня Дюлгерова, Кирил Кавардаков и др. 

 

Двама пациенти с травма откриват най-доброто лекарство за времето и болката. 
Отделението по травматология в една болница. Тук започва приятелството между Актьора 
- млад мъж със счупен гръбначен стълб и Леонид - десетгодишно момче със счупена ръка. 
За да забавлява детето, а и да спаси себе си от самотата и отчаянието, парализираният 
актьор измисля приказни истории с приключения, в които героите са другите болни. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  430 лв 

Детски слот от понеделник до четвъртък  
 
Приключенията на младия Марко Поло / Германия, Канада, Люксембург, Ирландия / Година: 2012 г.  
Излъчване: 01.08-04.08,08.08г. от 14:30 ч.  

 

Във времената, когато се е вярвало, че Земята е плоска, младия Марко Поло 
тръгва да търси баща си, който е поел по Пътя на коприната. Заедно със своя 
силен и добър приятел Луиджи, китайската принцеса Ши Ла Уон, прилепът Фу 
Фу смелият Марко Поло е на път да завладее света, но първо трябва да утоли 
жаждата си за знания. Приятелите вземат дневника на бащата на Марко Поло, 
за да ги води през страни, народи и далечни земи. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  258 лв  

 
Малкият рицар Тренк / Германия / Година: 2011г. 
Излъчване: 09.08.2022 г. – 31.08.2022 г. от 14:30ч.  

 

По мотиви от книгата на Кирстен Бойе 
Било времето на рицарите, а бъдещият рицар Тренк все още бил селско момче. Селяните били 
толкова бедни, че едва успявали да се прехранват и често гладували. Но не можели да 
променят нищо, защото не притежавали нищо, дори себе си. Всичко, което имали, жените, 
децата, животните, дори имената им, принадлежали на рицаря. Той живеел в своя 
недостъпен замък и правел каквото си иска. Малкият Тренк се противопоставя и по стечение 
на обстоятелствата става рицар. 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  258 лв  
 

Събота и неделя 

Румбата, аз и Роналдо / България / Година: 2019 г. 
Излъчване: 06.08.2022 г. – 28.08.2022 г. събота и неделя – 10:00 ч.  
В ролите: деца – Мартин Паунов, Мартин Методиев, и др. и Деян Донков, Васил Банов, Димо Алексиев  и др. 

 

8-сериен телевизионен филм 
В малко българско градче 11-годишният Румен и 13-годишният Боби се 
обединяват около любимата си игра – футбола и решават да направят отбор, с 
който да се включат в междуградски турнир. Румен и Боби започват 
тренировки на празен терен в градчето. След седмица обаче разбират, че 
парцелът е обявен на търг от общината. Бащата на Румен е бивш футболист, а 
бащата на Боби е бизнесмен, пряко заинтересован от сделката с въпросния 
парцел. Малките футболисти се изправят срещу общинските чиновници. 
Мъдростта и опитът на възрастните не може да ги спаси, но дава ориентир и 
съвети. Войната за игрището продължава, земята още не е продадена. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  882 лв – събота, 980 лв - неделя 
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Детски филми в неделя 
 
Гарванът, малкият пакостник / Германия / Година: 2012 г. 
Излъчване: 07.08.2022 г.  – от 14:00 ч. 
 

 

Филмът е по мотиви на книгите на Неле мост и Анет Рудолф. В главата на 
малкия гарван се въртят само пакости. Понякога той е страхливец, но никога 
не си го признава. Склонен е да изопачи истината, за да привлече приятелите 
си за своите лудории, а те често водят до различни опасни ситуации. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  637 лв 

 
Гарванът, малкият пакостник – Голямото състезание / Германия / Година: 2015 г. 
Излъчване: 14.08.2022 г.  – от 14:00 ч.  
 

 

 
 Гарванчето Чорапчо за пореден път прави беля и оставя приятелите си без 
зимнина. За да успее да набави нужните продукти за зимата, той участва в 
рали, защото наградата е 100 златни монети. След много перипетии, той и 
екипът му печелят не само първото място, но и нови приятели. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип – 637 лв  

 
Гарванчето Чорапчо – На лов за изгубеното съкровище / Германия / Година: 2019 г. 
Излъчване: : 21.08.2022 г.  – от 14:00 ч.   
 

 

Гарванчето Чорапчо е разпределен в екип по разчистване на гората с 
Язовчето. Но двамата са наказани и така откриват таен вход към стаята на 
дядото на Язовчето, където е картата към скрито съкровище. Заедно с 
приятеля им Еди те потеглят в търсене на изгубеното съкровище. Откриват 
нещо много по-ценно – дядото на Язовчето и всички се завръщат у дома.  

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  637 лв 

 

Можем да ви предложим преференциални цени за реклама във всички тези детски 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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