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Филмите по БНТ1 през месец март 

Късни петъчни филми 

Пътуване към Йерусалим / България, Германия / Година: 2003г.  
Излъчване: 10.03.2023 г. от 23:30 ч.   
Режисьор: Иван Ничев / В ролите: Елена Петрова, Александър Морфов, Васил Василев-Зуека, Христо Гърбов, 
Татяна Лолова, Христо Мутафчиев, Ицхак Финци, Стефан Мавродиев, Павел Поппандов и др. 

 

Филмът представя една оригинална картина на България в края на 30-те и началото на 40-те 
години на миналият век, видяна през погледа на певица(Елена Петрова), фокусник 
(Александър Морфов), техния асистент(Васил Василев-Зуека)и две еврейски деца, открили 
топлина и закрила на най-неочакваното място(Симона Стойкова и Георги Георгиев). 
Успоредно с развитието на фабулата, героите посещават различни места в България, което 
дава възможност да си усети духа на епохата и на страната в този бурен нсторически период.  

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв. 

Българска рапсодия /  България, Израел / Година: 2014г.  
Излъчване: 17.03.2023 г. от 23:30 ч.   
Режисьор: Иван Ничев / В ролите: Татяна Лолова, Васил Михайлов, Георги Мамалев, Ерестина и  др. 

 

Романтична история в контекста на едно от най-трудните времена в човешката 
история, в което властва контрастът между омразата и любовта. Мони е млад 
българин от еврейски произход. Втората световна война е в разгара си, а Третият Райх 
задължава всичките си съюзници да предадат евреите по своите земи. Но 
тийнейджърът Мони се интересува повече от уроците и първите целувки. Когато 
семейството на Мони отива в Кавала, за да търси съпруг за сестра му, той се запознава 
с Шели. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв 

История на любовта /Франция, Белгия, Канада, Румъния / Година: 2019 г.  
Излъчване: 24.03.2023 г. от 23:30 ч.   
Режисьор: Раду Михайлеану  В ролите: Дерек Джакоби, Софи Нелис, Марк Рендал, Джема Артънтън, Елиът Гулд  

 

Преди Втората световна война, трима младежи и една девойка, живеят безгрижно в Полша. И 
тримата са влюбени в нея. Избухва войната и нацистите нахлуват. Алма е изпратена в Америка, 
за да я спасят. Лео, който пише роман за тяхната любов, след много перипетии успява да се 
добере до Америка, но открива, че Алма е омъжена и има син. Син, който не знае за истинския 
си баща. В наши дни Лео е вече стар. Книгата му „История на любовта“ е изгубена, но всъщност 
е открадната от приятеля му Зви Литвинов, който е избягал от Полша в Чили и там я е 
публикувал. Лео се опитва да се свърже със сина си. В една паралелна история девойката Алма 
живее с брат си и майка си. А майка ѝ получава предложение да преведе на английски именно 
„История на любовта“. 
Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв 

В лабиринта / Италия / Година: 2019 г.  
Излъчване: 31.03.2023 г. от 23:30 ч.   
Режисьор: Донато Каризи / В ролите: Дъстин Хофман, Тони Сервило, Валентина Беле и др.  

 

Саманта се събужда със счупен крак, в стая без прозорци. Тя е дезориентирана и не помни 
нищо. Криминалният психолог Грийн обяснява на уплашеното момиче, че е отвлечена преди 
15 години. По някакво чудо Саманта е успяла да избяга и сега психологът трябва да проникне 
в съзнанието ѝ, за да намери похитителя. Освен Грийн, със случая на Саманта се занимава и 
частен детектив Бруно Генко, за когото издирването на похитителя - мистериозен маскиран 
мъж - трябва да бъде последният му случай. Опитът за разгадаване на мистерията се 
превръща в игра на котка и мишка, в лабиринт, където всяка следа може да се превърне в 
капан, а смъртта дебне зад всеки ъгъл. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  367лв 

www.piero97.com



2 
 

 

Студио Х  - всяка събота от 23:15 ч. 

Пет е съвършено число / Белгия, Франция / Година: 2019 г.  
Излъчване: 04.03.2023 г. от 23:15 ч.  
Режисьор: Игор Тувери 
В ролите: : Тони Сервило, Валерия Голино, Карло Бучиросо, Джовани Лудено и др. 

 

Пепино е бивш наемен убиец в Неапол. Синът му Нино е поел по неговия път и отива 
да изпълни поръчка, но така и не се връща. Пепино е решен да разбере кой е убиецът 
и кой е поръчителят на убийството. Но разследването му го води до най-високата 
позиция в мафията и за да въздаде правосъдие, трябва да измисли безгрешен план. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв  

 
Бунтарки / Франция  / Година: 2019 г.  
Излъчване: 11.03.2023 г. от 23:15 ч. / Жанр: Криминална драма 
Режисьор: Алан Модюи / Allan Mauduit / 
В ролите: : Сесил дьо Франс, Йоландд Моро, Одре Лами, Симон Абкариан, Самюел Жами и др. 

 

Сандра Дреан – бивша мис „Нор Па дьо Кале“ се прибира безславно след скандал с 
любовника си в родния си град и отива при майка си. За да оцелее, трябва да си намери 
работа. Тъй като е недоучила фризьорка, я наемат само във фабриката за рибни консерви. 
Там се сближава с две колежки – Надин и Марилин. Но един ден шефът й досажда 
настойчиво, тя се зящитява и го убива случайно. Настъпват вълнуващи обрати за трите жени... 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв   

Паяк / Чили, Аржентина, Бразилия / Година: 2019 г. 
Излъчване: 18.03.2023 г. от 23:15 ч. 
Режисьор: Андрес Ууд / Andres Wood / 
В ролите: Мерседес Моран, Марна Валверде, Марсело Алонсо, Педро Фонтен, Хайме Вадел и др 

 

През 70-те години в Чили към семейна двойка от опозицията се присъединява бивш 
военнослужещ във ВВС. Тримата извършват различни престъпления, дори убийства. Години 
по-късно миналото им става обществено достояние, а предателството ги разделя завинаги 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв  

Край на залаганията / Франция, Швейцария / Година: 1997  г. 
Излъчване: 25.03.2023 г. от 23:15 ч. 
Режисьор: Клод Шаброл / Claude Chabrol  
В ролите: Изабел Юпер, Мишел Серо, Франсоа Клюзе, Жан-Франсоа Балмер, Жан Бенгиги и др. 

 

Изабел и Виктор са баща и дъщеря. Те са дребни мошеници. Ходят по конгреси и 
събирания и Изабел съблазнява някой участник, напива го, а Виктор го обира. 
Никога не вземат прекалено много и прекалено явно, така че ограбеният да 
разбере веднага. Изабел поддържа тайна връзка с Морис, който е ковчежник на 
многонационална престъпна група. Той трябва да пренесе пет милиона франка от 
Швейцария на Антилите. Изабел смята да ги открадне с помощта на баща си, но не 
е предвидила действията на групировката. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв  
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Неделен игрален слот 

Фалшификаторът от Черния кос / България / Година: 1983  г.  
Излъчване: 05.03.2023 г. – 19.03.2023 г. от 13:30 ч.  
Режисьор: Неделчо Чернев / В ролите: Васил Михайлов, Рашко Младенов, Коста Цонев, Георги Калоянчев  и др. 

 

Филмът е по действителен случай. 

София, 80-те години на XX век. Следователят полк. Мирски и младият му помощник Николай 
Иванов са по следите на фалшификатор на долари. Прецизната изработка на копията според 
тях е дело на Иван Бонев - Лорда, голям майстор в този "занаят", но изглежда Лорда не е сам 
този път и разследването попада в голяма филмова продукция по Българското черноморие...  

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  777 лв  

 
Случаят Кюри / България / Година: 2017 г.  
Излъчване: 26.03.2023 г. от 13:30 ч. / Жанр: Детски игрален филм  
Режисьор: Андрей Хадживасилев / В ролите: : Мартин Паунов, Зорница Иванова, Ивет Митова, Николета 
Манева, Ясен Кадиев – деца, Илина Агова, Мила Банчева, Надежда Савова и др. 

 

Тони е старателно дете, което обича науката и мечтае някой ден да се превърне във велик 
учен. Спалнята му изглежда като лаборатория и в това число не отсъства лабораторна мишка, 
която той е нарекъл Мария Кюри. С нея той разработва своята теория за радиоактивността. 
Той е само на 8 години, но ще участва в Националния фестивал на науките. Рая е негова 
съседка, която посещава училище за балет. Тя е доста палава, пълната противоположност на 
Тони. Пречи му на работата и прекъсва научните му експерименти. Приятелят ѝ Стефан не е 
по-различен от нея и с него Тони също трудно се спогажда. На Стефан му предстои изпит по 
математика и Рая иска съдействие от Тони, но той отказва. За да принудят малкия гений да 
помогне за вземането на изпита, те отвличат Мария Кюри. За да я върне, Тони трябва да се 
изправи пред нови предизвикателства, а дългоочакваната балетна постановка на Рая се 
проваля, защото мишката излиза на сцената, но пък Рая и Тони стават приятели 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  777 лв   

Лодка в гората / България / Година: 1972 г. 
Излъчване: 25.03.2023 г. от 23:15 ч. 
Режисьор: Любен Морчев / В ролите: Васил Михайлов, Невена Коканова и др 

 

Телевизионна постановка по едноименното произведение на Николай Хайтов. 

Горският надзирател Динко залавя нарушител – младата Гина, и решава да ѝ състави акт. От 
разговора им става ясно, че тя сама се грижи за малкото си дете. Човещината надделява и 
Динко разрешава на Гина да се прибере вкъщи, дори ѝ помага при носенето на товара. Когато 
спират да починат, горският издялва малка лодка за сина ѝ. Между двамата минава тръпката 
на обичта. Може би младата жена е намерила баща за детето си. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  777 лв  

Късни неделни филми 

Невинният / Италия, Франция / Година: 1979 г. 
Излъчване: 05.03.2023 г. от 00:15 ч. / Жанр: Аристократична драма 
В ролите: Джанкарло Джанини, Лаура Антонели, Дженифър О`Нийл, Рина Морено и др. 

 

Тулио Ермил е аристократ, влюбен в любовницата си, а отношенията със съпругата му 
Джулиана са чисто формални. Това продължава докато тя също не започва любовна афера с 
млад и обичан писател. Тулио е съсипан, когато разбира, че Джулиана е бременна. Той не 
може да понесе нейната изневяра и да приеме детето ѝ от друг мъж, затова решава да се 
отърве от него. 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв 
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Но вие сте полудели / Франция, Белгия / Година: 2019 г. 
Излъчване: 12.03.2023 г. от 00:15 ч / Жанр: Драма 
В ролите: Пио Мармай, Селим Селет, Жан-Мари Уинлинг, Карол Франк и др.. 

 

Роман обича Камий толкова, колкото и двете си дъщери, но крие от всички тях сериозните си 
проблеми с пристрастяването към наркотиците, което може да застраши най-близките му. 

Дали ще може да оцелее, когато доверието с най-близките е нарушено?  

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв 

Крадецът на дни / Италия / Година: 2019  г. 
Излъчване: 19.03.2023 г. от 00:15 ч. / Жанр: Криминална драма 
В ролите: Рикардо Скамарчо, Масимо Пополицио, Аугусто Дзадзаро, Ванеса Скалера и др. 

 

Винченцо току-що е излязъл от затвора и иска да прекара известно време с 
единадесетгодишния си син. Една история за пътя, по който отмъщението и престъпното 
минало се срещат с изкуплението и нежността на бащата към неговото дете. 
 

Награди и номинации: 

- 2020 Номинации за „Сребърна лента“ от Италианския национален синдикат на филмовите 
журналисти за най-добра кинематография, най-добра песен и най-добър актьор в 
поддържаща роля 
 

Брутна цена на 30 сек рекламен клип:  658 лв 

Младият Ахмед / Белгия, Франция / Година: 2019 г. 
Излъчване: 26.03.2023 г. от 00:15 ч / Жанр: Драма 
В ролите: : Идир Бен Ади, Оливие Боно, Мирием Акедиу, Виктория Блък, Клер Бодсон и др. 

 

Белгия, в наши дни. Съдбата на 13-годишния Ахмед е подложена на изпитание от сблъсъка 
между идеалите за чистота на неговия имам и изкушенията на живота. Как любовта към 
живота може да надделее над желанието му да осъди някого на смърт?  

 

НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ - 

Кан’19 – Най-добра режисура 

 

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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