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Сериалите по БНТ1 през месец март 

Седмични сериали 

Вина  – ПРЕМИЕРА / България / 2022 г. 
Излъчване: четвъртък от 21:00ч. на  02,09,16,23.03.2023г.  
В ролите: Герасим Георгиев – ГЕРО, Владимир Зомбори, Михаил Билалов, Елена Телбис, Параскева Джукелова, 
Кристина Верославова и др.  

Сериалът „Вина“ е семейна история, в която се 
преплитат две основни теми – вѝното и винáта. Сюжетът 
обхваща и темите за избора да останеш в родното си 
място; за драматичните тайни от миналото, които 
винаги се връщат в настоящето; за бизнеса и неговата 
почтеност; за страстта към творческата работа; за 
изневярата и любовта. В центъра на историята е Филип, 
който се завръща от привидно уреден живот в САЩ, за 
да продаде винарната на починалия си вуйчо. Бизнесът, 

който заварва, се оказва в тежко състояние – с натрупани дългове, роптаещи работници и тонове залежало вино. В 
историята са замесени талантлива и фанатично отдадена на работата си млада еноложка (Елина) и скрит съдружник 
(Андрей), който саботира работата на винарната в името на своите собствени цели. Докато Филип, с помощта на Елина 
и други съмишленици, се опитва да възроди винарната и да опази целостта на своето семейство, наяве излизат тъмни 
тайни от миналото, а героите се борят, всеки по свой начин, с чувство за вина. 

Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 2 180 лв 

 
Войната на буквите – ПРЕМИЕРА / България / 2023 г. 
Излъчване: 5,12,19.26.03.2023г. – неделя - 21:00 ч. 
В ролите: Деян Донков, Теодора Духовникова, Даниел Върбанов, Ненчо Костов, Захари Бахаров и др.  

 Х век. Най-могъщата държава в Европа - България, е 
обвита в тайна, която може да разклати основите на 
християнството. След смъртта на цар Симеон страната 
е притисната от всички съседи. Византийската 
империя се бори да наложи влиянието си. 
Политическите интриги и военните сблъсъци са на път 
да разкъсат държавата. Най-младият български княз 
Баян (бунтар и хулиган) се влюбва безумно във 
внучката на византийския император - Мария. 

Императорът обещава да му я даде за жена при условие, че князът му донесе тайната на непобедимата българска 
армия, пазена от мистериозния монах Черноризец Храбър. Баян разбира, че силата се крие в древна азбука, която 
може да спаси или обречената му любов, или царството му. Той трябва да избере между Мария и българите. В 
опасното си пътуване Баян се превръща от дръзко и непокорно момче в мъдър защитник на народа, когото легендите 
от векове наричат Баян Магесник. 

Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 2 180 лв 

 
Седмичен централен сериал 
 
Да надживееш Ескобар / Колумбия / 2017г.  
Излъчване: 01.03 - 31.03.2023г. – 22:00 ч. понеделник – четвъртък 
В ролите: : Хуан Пабло Урего, Наташа Клаус, Ампаро Гризалес и др.   

Джон с прякор Хота Хота живее охолно, изпълнявайки поръчки за наркобоса Пабло Ескобар. Но 
картелите започват ожесточени битки и Джон влиза доброволно в затвора, за да уреди идването 
на Ескобар. Първоначално всичко е идеално, но уговорката с адвоката пропада и Хота Хота е 
преместен в затвора в Богота. Ескобар се обажда и предупреждава да го пазят, но самият той е 
убит и Джон остава без закрила. Той трябва да се изправи сам срещу враговете си и да използва 
всичките си тактики не само за да оцелее, но и да се утвърди отново като велик. Той иска да 
продължи своето царуване на терор, излизайки от затвора като страховит наркотрафикант.  

Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 824лв 
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Седмичен късен сериал 
 

Хайка за вълци / България / 2000г.  
Излъчване: 01.03 - 02.03.2023г. – 23:30 ч. 
В ролите: : Петър Попйорданов, Валентин Танев, Николай Урумов, Малин Кръстев, Иван Ласкин, Елена Петрова, 
Златина Тодева и др. 

Група ловци навлизат в мъглата на студената гора със спомените за годините назад, 
заплетени в сложен възел от човешки съдби, разочарования, обвинения и желания за 
мъст. 

Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 367лв 
 

 

Недадените / България / 2013 г.  
Излъчване: 06.03 - 23.03.2023г. – понеделник – четвъртък - 23:30 ч. 
В ролите: : Димитър Баненкин, Лидия Инджова, Камен Донев, Мариус Куркински, Пенко Господинов, Стоян Радев, 
Виктория Колева, Гергана Плетньова, Ирини Жабонас, Явор Бахаров, Стефан Вълдобрев, Владимир Пенев, и др. 

 
Сериалът е вдъхновен от едно от най-героичните събития в новата история на България – 
спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война. Той 
включва всички по-значими събития на политическата сцена между 1940 г. и 1945 г. Уникалната 
история за спасяването на българските евреи е филмирана за първи път. Всички лица и събития 
в сериала са хронологически, фактологически и исторически достоверни. Сценарият се развива 
паралелно в три сюжетни линии – световната политика, етапите, през които преминава 
българският народ, за да спаси своите евреи и съдбата на две еврейски семейства. Включени 
са множество документални кадри от епохата на войната. Образователен, внушаващ и 
завладяващ, сюжетът на "Недадените" пренася в страшните години на миналия век. 

Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 367лв 

 

Късен неделен сериал 
 
Отвъд Атлантика / Норвегия, Германия, САЩ, Великобритания, Швеция, Дания / 2020  г.  
Излъчване: 05.03.2023– неделя - 22:00 ч. 
В ролите: : Кайл Маклоклан, София Хелин, Тобайъс Сантелман, Сьорен Пилмарк, Анеке фон дер Липе, Ласе Колсруд  

 
8-сериен телевизионен филм. Историческа романтична драма. "Отвъд Атлантика" 
разказва за срещата между президента на САЩ и принцесата на Норвегия, която 
променя историята на Втората световна война. 

Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 1 550лв 
 

Домът на Бонд / Австралия / 2017 г.  
Излъчване: 12,19,28.03.2023– неделя - 22:00 ч. 
В ролите: Бен Мингей, Адриен Пикъринг, Ан Луби, Гитон Грантли, Рейчъл Тейлър, Сам Нийл, Бил Йънг, Джони Руфо  

    
Филмът показва възхода и падението на Алън Бонд и е създаден по действителни събития. 
През 80-те години той е един от най-известните хора на планетата и най-богатият в Австралия. 
Бонд е първият чужденец, който печели Купата на Америка за плаване с яхти. Неговият водещ 
принцип е, че не приема отказ.  

Брутната цена на 30 сек рекламен клип е 1 550лв 

 

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

 

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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