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Детските филми по БНТ1 през месец септември 
 
Детски слот от понеделник до петък 
 
Биби и Тина / Германия / 2014 г.  
Излъчване: 05.09.2022 г. -  от 09:45 ч.  
В ролите: Лина Лариса Стал, Лиза-Мари Корол,Чарли Хюбнер, Луис Хелди др. 

 

Биби и Тина се сприятеляват с две бежанки и помагат на тяхна съученичка от 
Албания, която се крие от семейството си, защото то иска да я омъжи. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  686 лв  

 

 
Задача с много неизвестни / България / 1977 г. 
Излъчване: 06.09.2022 г. -  от 09:45 ч.  
В ролите: Кирил Балабанов, Михаил Милчев, Тошо Недялков, Сия Стойчева и др 

 

Група деца започват криминално разследване - сами. 
Трима приятели, както много други деца, играят футбол, интересуват се от коли, 
привличат ги криминалните филми и книги. Веднъж един от тях забелязва как от кола 
изхвърлят пакет. Това става повод фантазията на тримата да се развихри и да стигнат до 
решението за собствено разследване. Представят си, че са по следите на международен 
контрабандист. Играта става още по-интересна, когато в нея се включва и пиколото от 
хотел „Марица”. 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  686 лв  
 

 
Биби и Тина: Напълно омагьосани/ Германия / 2014 г. 
Излъчване: 07.09.2022 г. -  от 09:45 ч.  
В ролите: Лина Лариса Стал, Лиза-Мари Корол, Чарли Хюбнер, Луис Хелд 

 

Замъкът е обран от крадци, а Биби и Тина са по петите им. Те разработват и план 
как да спасят от фалит съседното имение. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 686 лв 

 
Биби и Тина: Момичета срещу момчета / Германия / 2016г. 
Излъчване: 08.09.2022 г. -  От 09:45 ч.  
В ролите: Лина Лариса Стал, Лиза-Мари Корол, Чарли Хюбнер, Луис Хелд 

 

Приятелките Биби и Тина трябва да се справят с лъжлив съученик и да победят в 
състезание по ориентиране. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  686 лв  
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Биби и Тина: Пълно тохувабоху / Германия / 2017 г. 
Излъчване: 09.09.2022 г. -  от 09:45 ч  
В ролите: Лина Лариса Стал, Лиза-Мари Корол, Чарли Хюбнер, Луис Хелд и др. 

 

Биби е малко особена тийнейджърка – тя има способности на магьосница. Заедно с 
приятелката си Тина всяко лято ходят на училище по езда. Всеки ден Биби и Тина излизат 
да яздят заедно, но това лято се появяват неприятности – привлекателната, но несериозна 
София е хвърлила око на приятеля на Тина – Александър. В деня на голямото състезание 
Тина и конят Сократ отказват да участват. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  686 лв 

 
Седмичен детски слот – 14:00 ч. 
 
Пакостникът Чорапчо / Германия / Година: 2017 г.  
Излъчване: 05, 07-08, 12 -15, 19-21, 26-29 септември 2022г. от 14:15 ч.  
 

 

Приключенията на малкия пакостник гарванчето Чорапчо. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  294 лв  

 

 
Малкият рицар Тренк / Германия / Година: 2011г. 
Излъчване: 05, 07-08, 12 -15, 19-21, 26-28 септември 2022г. от 14:15 ч.  

 

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:  294 лв  
 

Събота и неделя 
  
Рицар без броня / България / Година: 1965 г. 
Излъчване: 04.09.2022 г.  – 14:00 ч.  
В ролите: Олег Ковачев, Апостол Карамитев, Мария Русалиева, Цвятко Николов, Таня Масалитинова и др. 

 

На улицата в столичен жилищен комплекс семейство се суети около новия си автомобил - 
"Вартбург" и потегля на първия излет. 9-годишния Ваньо бъбри весело, но бащата го 
смъмря. Майката слага трапеза на открито и в този момент колата потегля по наклона. 
Уплахата им, че малкият е вътре отминава – палавникът изскача от храстите. Ваньо често 
играе сред блоковете. Неговата учителка идва при баща му, който е началник в 
министерство, със справедлива молба, а той я отпраща. Момчето е смутено – защо 
възрастните говорят едно, а вършат друго? Той се чувства все по-самотен и мислено 
разговаря с единствения човек, на когото се доверява – вуйчо Георги. Двамата посещават 
печатница, репетиции в театъра, гледат филм. Вуйчо Георги не прекъсва думите и 
въпросите на Ваньо, отнася се към него сериозно. И когато се прибира в къщи, момчето 
притиска до себе си кристалния отломък, подарен от вуйчото, за да го показва като чудо. 
Как ще влезе в живота този малък рицар без защитна броня срещу грубостта и егоизма? 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  615 лв  
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Ваканцията на малкия Никола / Франция / Година: 2014 г. 
Излъчване: 11.09.2022 г.  – от 14:15 ч. 
В ролите: Валери Льомерсие, Кад Мерад, Доминик Лаванан, Франсоа-Ксавие Демезон, Лука Дзингарети и др. 
 

 

Учебната година приключва и се задава дълга поредица от приключения. Малкият Никола 
заминава на море с родителите си и с баба си. Сега той има плаж, хотел, гора, приятели и 
семейството си. Скоро към компанията се присъединява и новата му приятелка Изабел, 
която не го оставя сам нито за минута. Но когато възрастните започват да говорят за тях като 
за прекрасна двойка, на Никола му хрумва, че когато пораснат, Изабел може да поиска да се 
омъжи за него. Той изпада в паника! За щастие има верни приятели, които веднага ще му се 
притекат на помощ.  

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  615 лв 

 
Връзка / България / Година: 2022 г. 
Излъчване: 18.09.2022 г.  – от 14:00 ч.  
В ролите: Мартина Троанска, Марин Рангелов, Велина Георгиева и др. 
 

 

Вики е ученичка, която се занимава с рисуване, а не с гримове. Тя храни едно бездомно куче, 
а група нехранимайковци от нейното училище я нападат. Защитава я Матей, един очилатко от 
нейния клас. Вики се влюбва в него, но той не ѝ обръща голямо внимание. Сестрата на Вики, 
София започва да си чати с Матей, за да подразни Вики. Обзалагат се, че таблета, който е общ, 
ще остане за тази, която свали Матей. София е много привлекателна и лесно завърта главата 
на Матей. Но, после го зарязва, защото си има гадже. Вики е огорчена, но започва да си чати с 
Матей от името на София. Срещата е неизбежна. 

Брутната цена на 30 сек рекламен клип – 727 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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