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Филмите по БНТ1 през месец февруари 

Късни петъчни филми 

Че:Аржентинецът / Франция, Испания, Мексико / Година: 2008г.  
Излъчване: 10.02.2023 г. от 23:30 ч.   
Режисьор: : Стивън Содерберг 
В ролите: Дани Бун, Филипе Кейтърин, Карол Брана, Офелия Колб, Ан Сера, Софи Вербек и др. 
 

 

Куба, 1956 г. Младият лекар, и аржентинец, Ернесто Гевара се запознава с Фидел Кастро. В 
продължение на две години двамата събират армия, решени да свалят режима на 
диктатора Фулхенсио Батиста и да спрат влиянието на САЩ върху Латинска Америка. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв. 

Че:Партизанин /  Франция, Испания, Мексико / Година: 2008г.  
Излъчване: 17.02.2023 г. от 23:30 ч.   
Режисьор: : Стивън Содерберг 
В ролите: Бенисио дел Торо, Демиан Бичир, Родриго Санторо, Каталина Сандино Морено и  др. 

 

1965 година. Ернесто Че Гевара напуска поста си в кубинското правителство и изчезва. 
Всъщност тайно започва да ръководи революцията в Боливия. Заедно с няколко 
доброволци събира малка армия. Но влошаващото му се здраве, както и липсата на 
подкрепа и на провизии, превръщат борбата в огромно предизвикателство. САЩ 
подкрепят армията на Боливия, която издирва Че и има заповед да го убие. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв 

Ейприл, Мей и Джун /  Нидерландия / Година: 2019 г.  
Излъчване: 24.02.2023 г. от 23:30 ч.   
Режисьор: : Вил Копман 
В ролите: Линда де Мол, Чицке, Рейдинга, Елиза Схап, Олга Зьодерхук и др.  

 

Ейприл, Мей и Джун са три коренно различни сестри. Ейприл от години живее в САЩ, но се 
връща, за да види семейството си. Мей е най-младата, а Джун има три деца. Майка им ги 
събира, за да им каже, че е болна от рак и е решила да прекрати живота си преди болестта. 
Сестрите трябва да се опитат да подредят собствения си живот, докато свикват с мисълта 
за смъртта на майка си. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв 
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Студио Х  - всяка събота от 23:15 ч. 

 
Анаклето, тайният агент / Испания / Година: 2015 г.  
Излъчване: 04.02.2023 г. от 23:15 ч.  
Режисьор: Хавиер Руис Калдера   
В ролите: : Иманол Араис, Куим Гутиерес, Берто Ромеро, Александра Хименес и др. 

 

Анаклето е прочут таен агент, който никога не се проваля. Той отива в затвор в пустинята, 
за да отведе Васкес. Но Васкес успява да избяга и започва да гони Анаклето, за да го 
унищожи. Васкес напада  сина на Анаклето – Адолфо и неговата годеница Катя. Оказва се, 
че шефът на Анаклето, целият таен отдел, дори майката на Катя са купени от Васкес. 
Анаклето е ранен, но се оказва, че добре е обучил сина си и заедно успяват да 
неутрализират престъпника. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв  

 
 
Изнудване / САЩ, Филипини, Пуерто Рико / Година: 2017 г.  
Излъчване: 11.02.2023 г. от 23:15 ч. / Жанр: Криминална драма 
Режисьор: Фил Волкън / Phil Volken / 
В ролите: : Дани Глоувър, Ейон Бейли, Баркад Абди, Бетани Джой Ленц, Тим Грифин и др. 

 

Доктор Кевин Райли със съпругата си Джулс и шестгодишният им син Анди заминават на 
мечтаната ваканция на Карибите. Още с пристигането наемат евтина лодка, за да се 
разходят до един от отдалечените острови. Но в открити води моторът отказва да работи и 
семейството остава без храна и вода сред красивата морска пустош, а детето им има нужда 
от медицинска помощ. Тогава се появява местният рибар Мигел, който "може да им 
помогне", но срещу 1 000 000 долара и нищо не може да го убеди и склони, че такава сума 
е невъзможна за един бял човек във ваканция сред екзотичната бедност. Следва опасна 
игра на изнудване с препятствия. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв   

 
Бог да ни прости / Испания / Година: 2015 г. 
Излъчване: 18.02.2023 г. от 23:15 ч. 
Режисьор: Родриго Сорогойен / Rodrigo Sorogoyen 
В ролите: Антонио де ла Торе, Роберто Аламо и др 

 

В полицейското управление постъпва сигнал за убита възрастна жена. Патологът 
установява, че тя е изнасилена. От отдел „Убийства“ започват разследване, а случаите се 
повтарят. Полицай Хавиер Алфаро не доживява залавянето на престъпника, но неговият 
партньор не се отказва от случая. Макар и година по-късно отмъщава за смъртта му. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв  
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Изчезването на Алис Крийд / Великобритания / Година: 2009 г. 
Излъчване: 25.02.2023 г. от 23:15 ч. 
Режисьор: Джей Блексън  
В ролите: Джена Атъртън, Еди Марсан, Мартин Компсън и др. 

 

Двама опитни престъпници, Дани и Вик се срещат в затвора. Там Вик закриля Дани и когато 
излизат, двамата съставят класически план за забогатяване и нов живот. Всичко е 
планирано, внимателно подготвено, а вариантите - премислени. Вик и Дани отвличат Алис 
Крийд - дъщеря на богат бизнесмен. Затварят я в специално нает "защитен" апартамент, 
където я държат вързана, за да не избяга, докато те чакат откуп от 2 милиона долара. 
Похитителите са предвидили всичко, но светът е твърде малък за случайни срещи. 
Отвлечената богаташка дъщеря се оказва бивше гадже на Дани. След като мъжете са се 
почувствали измамени и изпадат от играта,  Алис поема контрола. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв  

 

Късни неделни филми 

Предадената / Украйна / Година: 2020 г. 
Излъчване: 05.02.2023 г. от 00:15 ч. / Жанр: Драма 
В ролите: Марианна Янушевич, Олеся Романова, Роман Луцкий, Себастян Цыбулски и др. 

 

Екранизация по бестселъра "Феликс Австрия" на София Андрухович 

Историята започва през 1868 година в град Иванофранковск. По време на 
ужасен пожар загива съпругата на доктор Анкер. Той остава, за да спаси 
дъщеря си Адел и момичето Стефания, която е прислужница в дома им. 
Отчаян и съсипан от мъка, вдовецът решава да отгледа двете момичета 
като родни сестри. Минават 25 години и те са вече истински жени. Адел  
е омъжена за богат човек, а Стефания продължава да помага на бащата в 
домакинството и в работата му с пациентите. Тя няма време за личен 
живот и прехвърля страстта си към кулинарията. Нейните изискани, 
вкусни блюда са пословични. Двете жени не могат да определят 
отношенията си – сродни души ли са, сестри или приятелки, съперници 
или господарка и прислужница. Преплитат се любов и ревност, 
двусмислия и тайни и границата между реалността и фантазията изчезва. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв 
 

Враждебна зона / Испания / Година: 2016 г. 
Излъчване: 12.02.2023 г. от 23:45 ч / Жанр: Биографична криминална драма 
В ролите: Ариадна Хил, Раул Мерида, Роберто Аламо, Антонио Гаридо, Ингрид Гарсия-Йонсон и др. 

 

Между 2002 г. и 2005 г. в Афганистан загиват 100 испански военни. Филмът е посветен на 
военните, участвали в международни мисии. 

Медицински хеликоптер попада на вражеска територия, докато оказва помощ на 
американски войници и части на ООН под испанско командване в Афганистан. Испанската 
армия има само една нощ за спасяване на екипажа и ранените. Но това, което изглежда 
като рутинна операция, се превръща в ад, когато получават още една заповед, докато вече 
са обсадени от талибаните.  

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв 
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Добра съпруга / Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия / Година: 2016  г. 
Излъчване: 19.02.2023 г. от 23:45 ч. / Жанр: Драма 
В ролите: Миряна Каранович, Борис Исакович, Ясна Джуричич, Христина Попович, Боян Навойец и др. 

 

Милена е съпруга и домакиня. Живее с мъжа си и дъщеря си, която е 
гимназистка. Наташа, по-голямата ѝ дъщеря, е художничка, която не се разбира 
с баща си и живее отделно. Отделно живее и синът им. Милена се грижи за 
къщата. Веднъж, докато чисти, намира една видеокасета, на която има записано 
как мъжът ѝ, заедно със своите бойни другари, убиват мюсюлмански младежи. 
Междувременно на Милена ѝ откриват тумор на гърдата. Операцията е 
наложителна. Милена трябва да реши дали да предаде Влад на правосъдието. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв 

 
Другарят Дракула / Унгария / Година: 2019 г. 
Излъчване: 26.02.2023 г. от 23:15 ч / Жанр: Фантастична трагикомедия 
В ролите: : Лили Уолтърс, Ервин Наги, Жолт Наги и др. 

 

70-те години на ХХ век. В Унгария се връща другарят Фабиан - герой от Кубинската 
революция, който ще участва в "кървав" автопоход за Виетнам. Интересното е, че за 
Фабиан времето изобщо не е минало. Той изглежда като 30-годишен, държи се мъжки, 
кара червен Мустанг и пие червени газирани напитки. Дали е кръв, никой не знае, но 
той изглежда прекрасно. Двойка млади шпиони е натоварена със задачата да го следи, 
за да разбере тайната му. Жената трябва да се сближи с него, което не се харесва на 
партньора ѝ в работата и в живота. Тя неусетно се влюбва във вампира и започва да 
отрича истината.  

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв 

 
Можем да ви предложим преференциални цени за реклама във всички тези 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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