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Детските филми по БНТ1 през месец март 
 

Седмичен детски слот 
 
 
Тренк, малкият рицар / Германия / Година: 2011 г. 
Излъчване: : 01.03.2023 г. – 09.03.2022 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  
 

 
 
Вечните тайни / Германия / Година: 2010г. 
Излъчване: 13.03.2023 г. –30.03.2022 г.  от 14:15 ч. 

 

Бащата на 12-годишната Кора е теолог, отвлечен от злия Хрел, слуга на Сатаната, 
който иска да унищожи Библията. Кора и нейните приятели, с помощта на Куба на 
времето, пътуват назад в библейски времена, за да спасят историята. Оказва се, че 
освен Кубът има и други ключове към вечните библейски загадки... 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  314лв  

 
 
Децата от улица „Чайка“ / Германия / Година: 2015г. 
Излъчване: 01.03.2023 г. – 20.03.2022 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: 01.03.2023 г. – 09.03.2022 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  
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Да живеят рицарите / Чехия / Година: 2010г. 
Излъчване: 10.03.2023 г. – 29.03.2022 г.  от 15:15 ч. 

Средновековието, представено от малко по-различен ъгъл. Замъкът и крепостта се издигат предизвикателно в 
близък квартал, заобиколен от гъста гора. Спокойният живот на едно семейство е нарушен от неочаквано събитие. 
Мартин, добродетелен рицар и грижовен баща на пет деца, е осъден за магьосничество и грабеж. Той тръгва към 
кралския двор, за да защити честта си, оставяйки крепостта в ръцете на най-големия си син Петър и неговите братя 
и сестри. Към момента никой не подозира, че лорд Албрехт Кървавия нос – подлият господар на съседния замък 
иска да завладее тяхната крепост. Безгрижното детство внезапно си отива и животът на децата скоро се превръща в 
приключение с неочаквани обрати. Те разбират, че това ще бъде битка на живот и смърт.  
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв  
 

 
 

Съботно–неделен детски слот  
 
Рицар без броня / България / Година: 1966г. 
Излъчване: 04.03.2023 г.  от 06:00 ч. 
В ролите: Олег Ковачев, Апостол Карамитев, Мария Русалиева, Вихър Стойчев, Цвятко Николов, Таня 
Масалитинова, Катя Стоянова, Славчо Николов 

 

 
"Рицар без броня" е незабравима българска класика за мечтите на едно дете с картонени 
доспехи срещу фалша в света на "големите", с голям въпрос: "Защо възрастните говорят 
едно, а вършат друго?" 
 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  239лв  
 

 
 
Птицата / България / Година: 2003 г. 
Излъчване: 05.03.2023 г. от 06:00ч. 
В ролите: Виктория Димитрова, Бойка Велкова, Йосиф Сърчаджиев, Асен Блатечки, Невена Мандаджиева и др. 
 

 

 
По книгата "Някога" на Дора Габе 
 
На среща с ученици се появява известната поетеса Нора. Едно от децата се 
интересува как е станала писателка. Въпросът я връща в детството... 
 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  179лв  
 

 

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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