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Филмите по БНТ1 през месец януари 
 

Продължение на празничната програма. 

Адаптация / България / Година: 1979г.  
Излъчване: 11.01.2023 г., 18.01.2023 г., 25.01.2023 г от 21:00 ч.  / Жанр: Драма 

 

3 сериен филм. 

"Адаптация" е история от Клиника за душевноболни пациенти, които се отличават с крехка 
психика, силна емоционалност и дълбоко осъзнат смисъл. Всеки от героите там се бори с 
вътрешна травма в свят, в който се чувства отхвърлен и същевременно сам отхвърля. 
Болните тук предпочитат да останат скрити в приюта на собствената си безпомощност срещу 
страха, като не общуват с никого и не говорят за нищо... 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  1 263лв 

Агент „Лъв“ / : Франция, Белгия / Година: 2020г.  
Излъчване: 13.01.2023 г. от 23:30 ч.  / Жанр: Екшън, комедия 
Режисьор: : Людовик Колбо-Джъстин 
В ролите: Дани Бун, Филипе Кейтърин, Карол Брана, Офелия Колб, Ан Сера, Софи Вербек и др. 

 

Опитен психиатър се сблъсква с необичаен случай в практиката си. Новият му пациент 
поражда много въпроси. Работата е там, че той твърди, че е таен, международен шпионин. 
Прякорът му е  "агент Лъв". И тогава се случва нещо неочаквано - пред очите на същия 
психиатър годеницата му бива отвлечена. Дали пациентът наистина има проблем с 
психическото си състояние? Може би цялата истина скоро ще бъде разкрита... 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв 

 

Студио Х  - всяка събота от 23:15 ч. 

Персона нон грата / Франция / Година: 2019 г.  
Излъчване: 14.01.2023 г. от 23:15 ч. / Жанр: Криминален трилър 
Режисьор: Рошди Зем 
В ролите: : Никола Дювошел, Рафаел Персоназ, Рошди Зем, Надя Терешкевич, Хафсия Херци и др. 

 

10 хектара земя са обявени от Общинския съвет като подходящ терен за застрояване. Това 
е примамката, която корумпираният общински служител пуска на двамата стари приятели 
Хосе Нунес и Максим Шарас, дългогодишни миноритарни партньори в строителната 
компания на богатия собственик Еди, чиято безскрупулност е известна и безгранична. 
Максим и Хосе разчитат на малкото в бизнеса и се опитват да извадят Еди за малко от 
"релсите", като го сплашат, но за тяхна изненада някой друг довършва нещата до смърт, за 
което иска процент срещу мълчание. Проблемът е, че голямата фирма има млада 
наследница, а след последните събития двамата видими партньори стават все по-
параноични и съмнителни един спрямо друг. Кой и какво ще спечели от сделката за нов 
терен срещу смърт. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв  
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Сънят на Касандра / САЩ, Великобритания, Франция / Година: 2007 г.  
Излъчване: 21.01.2023 г. от 23:15 ч. / Жанр: Комедия 
Режисьор: Уди Алън / Woody Allen / 
В ролите: : Хейли Атуел, Колин Фаръл, Сали Хокинс, Юън Макгрегър, Том Уилкинсън, Джон Бенфилд и др. 

 

Тери и Йън са братя. Тери работи в ресторанта на баща си, но мечтае да инвестира в хотели 
в Америка. Йън работи в автомобилен сервиз, но е голям комарджия. И двамата разчитат на 
финансовата помощ на вуйчо си, който е богат пластичен хирург с множество клиники по 
целия свят. На прибиране към САЩ, вуйчо им се отбива в Лондон, за да се види със 
семейството на сестра си. И тогава той отправя молба към племенниците си – да елиминират 
неговия бизнес партньор Мартин Бърнс. В замяна на убийството ще ги осигури финансово. 
След много колебания те убиват Мартин Бърнс, но Тери е обхванат от угризения и иска да 
се предаде на полицията. Хауърд и Йън се разбират да убият Тери. Двамата братя отиват на 
плаване и се сбиват. Йън загива, а Тери се удавя. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв   

Мач пойнт / Великобритания, САЩ, Люксембург / Година: 2005 г. 
Излъчване: 28.01.2023 г. от 23:15 ч./ Жанр: Психологическа драма 
Режисьор: Уди Алън / Woody Allen / 
В ролите: Браян Кокс, Матю Гуд, Скарлет Йохансон, Пенелъпи Уилсън и др. 

 

Инструкторът по тенис Крис е израснал в бедно семейство, но уроците като треньор му дават 
шанс да влезе в други среди. Така се запознава с Клоуи – симпатична млада жена от богато 
семейство. Двамата сключват брак, но Крис започва интимна връзка с годеницата на брата 
на Клоуи. Изборът му е труден – между охолния живот и нищетата, между любовта и похотта. 
В крайна сметка той избира сигурността. Убива бременната си любовница, както и съседката 
ѝ, за да си осигури алиби. Полицията е по петите му, но за негов късмет е убит наркоман, у 
когото е намерена брачната халка на старицата, която Крис е изхвърлил малко по-рано. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв  

 

Неделна българска киновечер – 21:00 ч. 

Осъдени души / България / Година: 1975 г. 
Излъчване: 08.01.2023 г. от 21:00 ч. / Жанр: Драма 
В ролите: Ян Енглерт, Едит Солай, Руси Чанев, Силвия Рангелова, Мариана Димитрова, Вълчо Камарашев и др. 

 

По едноименния роман на Димитър Димов 

През Гражданската война в Испания четирима чужденци се придвижват с кола по 
несигурните пътища на страната. Отсядайки в една кръчма, стават свидетели на сбиване с 
войници. Някои от участниците са арестувани и изправени пред съд. Един от обвиняемите е 
и отец Ередия. Така започва срещата и голямата любов на Фани Хорн към верния служител 
на Бога... 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  1 550 лв 
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Късни неделни филми 

Стоте стъпки / Великобритания / Година: 2020 г. 
Излъчване: 15.01.2023 г. от 23:45 ч / Жанр: Биографична криминална драма 
В ролите: Луиджи Ло Касио, Луиджи Мария Буруано, Лусия Сардо, Паоло Бригулия, Тони Сперандео и др. 

 

Това е животът на Пепино Импастато, комунистически активист, който се 
противопоставя на мафията в Сицилия. Къщата на мафиотския бос е на сто стъпки от 
семейния му дом. Всичко започва, когато Пепино е момченце, което пее и рецитира. 
Чичо му дон Чезаре е босът на мафията в градчето. Той е убит от автомобил-бомба, 
заложена от съперника му. Момчето иска да му поръча портрет при художник 
Стефано – отявлен комунист. Пепино е все по-екстремен в омразата си към мафията 
и нуждата да разкрие корупцията в града. Влиза в спор с баща си заради своя статия, 
стига до разрив със семейството. С приятели създава радиостанция и разказва за 
Тано Бадаламенти и търговията с наркотици. Не спира борбата, макар да остава сам.  

 Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв 

Хелена / Финландия / Година: 2020  г. 
Излъчване: 22.01.2023 г. от 23:45 ч. / Жанр: Биографична драма 
В ролите: Лаура Бирн, Йоханес Холопайнен, Криста Косонен, Пирко Сайсие и др. 

 

Хелена Шерфбек е една от най-известните финландски художнички, но как е стигнала 
дотам? През 1915г. тя живее с майка си в провинцията и рисува само за удоволствие. 
Всичко се променя, когато изявен търговец на картини открива нейните творби и 
организира изложба с всичките ѝ 159 произведения на изкуството. Покрай бизнес 
отношенията, между тях се зараждат и чувства, които може и да объркат кариерното 
развитие на Хелена. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв 

Семеен портрет в интериор / Италия / Година: 1974 г. 
Излъчване: 29.01.2023 г. от 00:15 ч / Жанр: Драма 
В ролите: : Бърт Ланкастер, Хелмут Бергер, Силвана Мангано, Клаудия Марсани, Клаудия Кардинале  и др. 

 

Пенсиониран американски професор живее уединено в луксозен дом в Рим. Той се 
сблъсква с вулгарна маркиза и семейството ѝ – любовника ѝ, дъщеря ѝ и нейния приятел. 
Вижда се принуден да ги пусне под наем в апартамент на горния етаж на неговата къща. От 
този момент спокойният му живот се превръща в хаос и животът на всички се променя по 
неочакван, но неминуем начин. 

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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