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Сериалите по БНТ1 през месец август 

Седмични сериали 

Ранчото „Хартленд“ – седми сезон / Държава: Канада / Година: 2013/2014г. 
Излъчване: от понеделник до петък от 15:00 до 15:45 ч., от 01.08.2022 до 22.08.2022г. 
В ролите: Амбър Маршал, Мишел Морган, Шон Джонстън, Греъм Уордъл, Крис Потър, Натаниъл Арканд и др. 

 
Ранчото „Хартленд“  е канадски семеен комедийно-драматичен телевизионен сериал, който дебютира през 2007 г. 
Сериалът е базиран на поредицата книги „Heartland“ от Лорън Брук и проследява живота на едно семейство през 
любов и загуба, приятелство и предателство, както и  няколко любовни истории. Сезон 7 на “Ранчото Хартленд“ е за 
поемането на рискове и залагането на всичко в името на това, в което вярваме. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 258 лв 
 
 
Клиника на третия етаж – I,II и III сезон /Държава: България/Година: 1999, 2010г. 
Излъчване: от понеделник до петък (01-05 август ; 08-12 август; ; 15-18 август; 22-26 август; 29-31 август) - от 16:30 до 
17:00 ч.  
В ролите: Александър Косев, Христо Мутафчиев, Рени Врангова, Стефания Колева 

 
Всички са болни - и пациентите, и докторите - от средата, в която живеят. Затова рецептата е много СМЯХ в 
приемното време на КЛИНИКА НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ...  
Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 430 лв 

 
Жребият/ Държава: България / Година: 1993 г. 
Излъчване: от понеделник до петък (01 – 02 август)  от 19:00 до 19:55 ч. 
В ролите: Коста Цонев, Атанас Атанасов, Марин Янев, , Йосиф Сърчаджиев, Мария Каварджикова и др. 

 
 
Биографичната драма по книгата на Свобода Бъчварова "Земя за прицел" разказва за живота на потомствения банкер 
Борис Скарлатов. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 2 000 лв 
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На границата/ Държава: България / Година: 2014г. 
Излъчване: от понеделник до  петък -  03-05 август; 08-10 август- от 19:00 до 19:55 ч. 
В ролите: Димо Алексиев, Мартин Димитров, Валентин Танев, Борис Луканов, Николай Урумов, Асен Данков и др.

 
Герой от съвременността влиза в ранните военни разкази на Йордан Йовков от цикъла "Край Места". Действието се 
развива паралелно - в дом за изоставени деца в наши дни и на гранична застава в навечерието на Първата световна 
война. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 2 000 лв 
 

Константин Философ  / Държава: България / Година: 1982г. 

Излъчване: от понеделник до петък – 11-12 август; 15-18 август - от 19:00 до 19:55 ч. 

В ролите: Руси Чанев, Наум Шопов, Ицхак Финци, Георги Черкелов, Невена Коканова, Любомир Кабакчиев и др. 

  
България е на пътя между две религии. Византия признава силата на мъдростта. Историята очаква новото развитие. 

Двама братя имат свята мисия - да дарят светлина на славяните. Филм за първите години на Константин Кирил, за 

неговото израстване като философ, дипломат и създател на славянска писменост.  

Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 2 000 лв 
 

Четвърта власт – I сезон / Държава: България / Година: 2013 г. 

Излъчване: от понеделник до петък -19,22-26; 29-31 август - от 19:00 до 19:55 ч. 

В ролите: Христо Шопов, Атанас Атанасов, Деян Донков, Мила Парушева, Михаил Билалов, Светлана Янчева, , Ана 

Пападопулу, Христо Петков, Самуел Финци, Владимир Пенев, Владимир Карамазов, Светла Янчева, Деси Моралес и др. 

  
Филмът е продуциран от Българската национална телевизия. 

"Четвърта власт" е телевизионен сериал за сблъсъка на власт и медии, за различните лица на българската 

политика и журналистика. В дванадесет епизода зрителите проследяват едно истинско репортерско 

разследване, в което главните герои са политици и журналисти, а историята е създадена на основата на 

факти и събития, които изглеждат познати. 
Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 2 000 лв 

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

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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