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Детските филми по БНТ1 през месец февруари 

 
Седмичен детски слот 
 
Тренк, малкият рицар / Германия / Година: 2011 г. 
Излъчване: : 01.02.2023 г. – 28.02.2022 г.  от 14:15 ч. 

 

 
Анимацията "Малкият рицар Тренк" /в игрален филм и в сериал/ е създадена по книгите на 
Кирстен Бой. Разказва за битки и крепости в средновековен стил, с малък непознат рицар, 
който от безправно селско момче ще се превърне в славен герой – със силата на честността и 
любовта. Слуга на злия господар Сър Вертолт, десетгодишният Тренк, мечтае един ден да 
стане рицар и да освободи своето семейство. Тренк определено тежи по-малко от своя меч, 
но упорството и куражът му са безгранични. Скоро той е готов да се пребори с огнедишащи 
дракони и да спаси една девойка от смъртна опасност, точно преди да покори сърцето ѝ. 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  314лв  
 

 

Семейството на джиновете / Япония / Година: 2020г. 
Излъчване: 01.02.2023 г. – 02.02.2022 г.  от 14:45 ч. 

 

Акуби е джин и се подготвя да стане принцеса, когато среща Кантару Йодама, внук 
на Канчан - оригиналният собственик на първия джин от бутилката. Сега Акуби е 
изпратена в света на хората, за да се обучава. Нейният баща, Кралят, някога е 
служил на дядото на Кантаро. Акуби бива призована с прозявка. Двамата с Кантару 
се отправят на пътешествия с много задачи в света на хората, най-важната от които 
е да върнат мечтата на всеки човек. 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  314лв  

 
Колкото повече сме заедно / Норвегия / Година: 2012г. 
Излъчване: 01.02.2023 г. – 20.02.2022 г.  от 15:15 ч. 

 

Историята е за две семейства – едното на Стефан Брат, а другото на сестра му. 
Семейството на Стефан се състои се от съпругата му полякиня – Памела, синът ѝ 
Марек и близнаците Тира и Тобиас, които изобщо не си приличат. А в семейството на 
сестра му са съпругът ѝ Оке, осиновеният им син от индийски произход – Бендик и 
типичната тийнейджърка Леа. Всички заедно живеят в дома на тяхната майка. От това 
съжителство на девет души винаги възникват взривоопасни и комични ситуации. 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв  

 
Децата от улица „Чайка“ / Германия / Година: 2015г. 
Излъчване: 03.02.2023 г. – 28.02.2022 г.  от 14:45 ч. 
Няма по-приятно място за живеене от улица „Чайка“. Тара живее с майка си и баща си и с двамата си братя Петер и 
Мус. Тара има много приятели сред съседските деца, едно от тях е Тина, която ѝ е връстница. Задно те имат много щури 
идеи за забавление като например пържене на палачинки, преследване на престъпници, скачане в калните локви или 
игра на криеница. 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  314лв  
 

Детективска агенция Ласе и Мая / Швеция / Година: 2018г. 
Излъчване: 21.02.2023 г. – 28.02.2022 г.  от 15:15 ч. 
Ласе и Мая са деца, но имат желание да разследват. Те основават свое детективско бюро и започват да използват 
своите способности и нюх. Първият им случай е, когато изчезва особено ценен ръкопис. 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв  

 
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. 

www.piero97.com
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