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Празничната програма по БНТ1 през месец септември 
 
 
06 септември 2022г. 
 
С деца на море / България / 1972 г.  
Излъчване: 06.09.2022 г. -  от 09:30 ч.  
В ролите: Георги Парцалев, Петър Пейчев, Ивайло Джамбазов, Емил Петров, Красимир Марианов и др. 

 

Лятната ваканция започва с група деца на море –  в две истории за непроверения опит и 
мнимата зрялост на "големите". Светът на възрастните е заснет през чистите очи на тези, 
които още няма от какво да се страхуват. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  490 лв  

 

  
Тютюн / България / 1962 г. 
Излъчване: 06.09.2022 г. -  от 14:00 ч.  
В ролите: Невена Коканова, Мирослава Стоянова, Йордан Матев, Иван Касабов, Стефан Пейчев и др 

 

 
По едноименния роман на Димитър Димов 
 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  294 лв  
 

 
Заговорникът - дипломат / България / Година: 2006 г. 
Излъчване: 06.09.2022 г. -  от 16:30 ч. Жанр: Документален филм 
В ролите: Лина Лариса Стал, Лиза-Мари Корол, Чарли Хюбнер, Луис Хелд 

 

За Георги Странски /1814- 1904/ малко се знае и говори, но казват, че делата му 
са съизмерват с тези на Христо Ботев и Захари Стоянов. Д-р Странски е един от 
деятелите на Съединението и един от строителите на Следосвобожденска 
България, лекар по професия, но и държавник.  

Брутна цена на 30 сек рекламен клип: 490 лв 

 
Летовници / България / Година: 2016г. 
Излъчване: 06.09.2022 г. -  От 23:10 ч. / Жанр: Комедия 
В ролите: Анета Сотирова, Васил Банов, Станимир Гъмов, Китодар Тодоров 

 

В малък хотел край морето група летовници, събрани на случаен принцип, 
се опитват да преживеят нещо изключително. Това предизвиква множество 
комични ситуации, както и известни размишления за смисъла на живота. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  343 лв  
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22 септември 2022г. 
 
 
Калоян / България / Година: 1962 г. 
Излъчване: 22.09.2022 г. -  от 13:30 ч  
В ролите: Васил Стойчев, Спас Джонев, Цветана Манева, Иван Тонев, Николай Дойчев, Борис Арабов, Никола 
Дадов и др. 

 

Калоян получава признание на владетел от Папата, но рискува да загуби 
българските земи в поредния кръстоносен поход.  

1197 година. Половината български земи са все още под византийско владение. 
Цар Петър е убит от заговорници и брат му Каляон се възкачва на трона. Калоян 
полага усилие да получи признание на короната си от папа Инокентий ІІІ. Папата 
дава съгласието си, но подготвя Четвъртия кръстоносен поход, чийто път минава 
през българските земи. Калоян се опитва да запази земите си от унищожение. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  343 лв 

 
 
 
Денят на независимостта / България / Година: 2008 г. 
Излъчване: 22 септември 2022г. от 18:00ч. / Жанр: Документален филм 

 

Документален филм 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  1 539 лв  
 

 
  

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

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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