13-АТА ГОДЕНИЦА НА ПРИНЦА
1987г. реж. Иванка Гръбчева
ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ царя на Каленби, ВЪЛЧО КАМАРАШЕВ
царя на Даленби, ГЕОРГИ МАМАЛЕВ принц Алфонсо,
БОРЯНА ПУНЧЕВА принцеса Розалия
Царската стража открадва невестата на една добро момче
от народа, за да я оженят на сила за глупавия царски син.
Но красивата Елена успява да избяга и да се върне при
своя любим Боян. В това време се приземява летяща
чиния с трима обитатели от далечна планета. Те стават
свидетели на една история, в която амбициозни царе,
техните разглезени и капризни деца и лакеитецаредворци си съперничат за властта, използвайки интриги и лъжи.
24 ЧАСА ДЪЖД
1982г. реж. Владислав Икономов
СТЕФАН МАВРОДИЕВ, СТЕФАН ДАНАИЛОВ, ЕВА ШИКУЛСКА
Пусто, гранично село с разкаляни улички от 30-те години
на 20-ти век. Полузядрямал, забравен в планинските
пазви свят. Тук времето сякаш е спряло.Но появата на
една красива жена от пътуваща театрална трупа нарушава
монотонния ритъм на всекидневието, смущава компанията
на офицера Васил Алтънов, фелдшера Марински,
кръчмаря Сандьо и учителя Станчо Палазов. В рамките на
24 часа, през които непрестанно вали дъжд, се разкриват
характерите на присъстващите. Заражда се една голяма
любов между красивата актриса Елиза Барбиери и
дребния, невзрачен на пръв поглед, но с богата душевност учител Палазов.

АВАНТАЖ
1977 г. реж. Георги Дюлгеров
МАРИЯ СТАТУЛОВА, РАДОСВЕТА ВАСИЛВА, РУСИ ЧАНЕВ,
ПЛАМЕНА ГЕТОВА
Историята на петела (Руси Чанев) е история на един
пропилян живот. Но тази съдба на героя не е само
негова вина. Затворник, който спонтанно иска да се
включи
в променящото се общество след края на
Втората световна война. Неговата аристократичност,
изобретателност, и волен характер влизат обаче в
конфликт
с
все
по-ограничаващите
рамки
на
обществения ред. по-нататък шансът ту е на негова
страна, ту му изневерява. Петелът обаче все така
искрено иска да излезе от графата на престъпниците.
Заедно с това той не желае да промени духа на характера си. Това е причината за
трагизма, който носи героят на Руси Чанев.

АДИО РИО
1989г. реж. Иван Андонов
ВАНЯ
ЦВЕТКОВА,
ФИЛИП
ТРИФОНОВ,
РУДАРОВ, ПЕТЪР ПОПЙОРДАНОВ

НИКОЛА

Архитект Стоев спечелва конкурс за проект в Рио де
Жанейро. Открива се възможност да замине, но трябва
да направи компромис - с него да пътува не младият му
колега, а директорът. Връщайки се у дома върху
колата му пада един труп. Стоев прави опит да се
отърве от него. Когато пристига отново открива трупа в
багажника. Постепенно архитектът разбира, че и други
хора имат същия проблем. Оказва се, че това е трупът
на някогашната им чиста съвест.

АКО МОЖЕШ, ЗАБРАВИ
1987г. реж. Николай Босилков
ИВАН ГРИГОРОВ, ВЕСЕЛИН ЦАНЕВ, ЙОРДАН БИКОВ
Малко село, където животът тече монотонно. Пристигат
бригадирки и настъпва необичайно оживление. За
четиримата главни герои това е импулс да покажат на
какво са способни. Всичко се оказва преходно.
Студентската бригада си заминава. Остава само
споменът за преживяното.

БАЙ ГАНЬО ТРЪГВА ИЗ ЕВРОПА
1991г. реж. Иван Ничев
ГЕОРГИ КАЛОЯНЧЕВ Бай Ганьо,
Щастливеца,
ФИЛИП
ТРИФОНОВ
СИРАКОВ Иречек

СТОЯН АЛЕКСИЕВ
Бодков,
ПЛАМЕН

Приключенията на Бай Ганьо в банята, при бръснаря, у
Иречек са възстановени в ретро-носталгична тоналност.
Безсмъртния Алеков герой в чудесното изпълнение на
Георги Калоянчев продължава да ни кара да се
вглеждаме в себе си с горчива ирония.

БАРИЕРАТА
1979г. реж.Христо Христов
ИНОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИ, ВАНЯ ЦВЕТКОВА
Композиторът Антони Минев се запознава с Доротея момиче, прекарало психическо заболяване, притежаващо
невероятна чувствителност и способности. Постепенно,
доверието, което Доротея изпитва към Антони, прераства
в голяма любов. Така тя му се доверява, че може да
"лети". В един момент те наистина политат. Това смущава
и двамата. Доротея разбира, че той трудно ще премине
"бариерата" - границата между реалност и мечта, идеала
за хармония и щастие. Антони е потресен от случилото
се. Заминава за провинцията. В негово отсъствие тя
отново се качва на покрива. На сутринта е намерена
мъртва, на доста голямо разстояние от блока. Антони се
връща взел твърдо решение да не изостави Доротея, но вече е твърде късно...
БОН ШАНС ИНСПЕКТОРЕ
1983г. реж. Петър Донев
ТАТЯНА ЛОЛОВА, ГЕОРГИ КАЛОЯНЧЕВ, ВЕЛКО КЪНЕВ
Малък провинциален град от 30-те години. Той е
разтърсен от необикновено събитие - от местната банка
са откраднати осем милиона. Тежък удар за едни, това
дава повод за радост на други. Сред вторите е
криминалният инспектор Тюхчев, който решава че е
настъпил "звездния миг" в кариерата му. Методите
които използва, са твърде странни, а ходовете комични. Когато накрая открива кой е крадецът,
уважаваният от всички в града богаташ Велизар
Каракушев, на когото баща му у станал министър,
Тюхчев трябва да прикрие истината и стреля по своето
изображение в огледалото.
БОРИСІ ПОСЛЕДНИЯТ ЕЗИЧНИК
1984г. реж. Борислав Шаралиев
СТЕФАН ДАНАИЛОВ, КОСТА ЦОНЕВ, АНТОНИЙ ГЕНОВ
Втората половина на 9-ти век. Младият хан на
българите Борис осъществява сливането на двете
племена - българи и славяни в единна държава. Той
разбира, че това което ще заздрави държавата му е
религията. Така се извършва знаменателното събитие покръстването. Княз БорисІ достига и да друго
прозрение - на държавата е необходим един език и
писменост. Той приема учениците на Кирил и Методий,
създавайки Охридската и Преславската книжовни
школи.

БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР
1980г. реж. Захари Жандов
БОЙКА
ВЕЛКОВА,
ДИМИТРОВ

ПЕТЪР

ДЕСПОТОВ,

ЛЮБОМИР

Средата на ХІІІ век. на зографа Илия е поръчано да
направи стенописите на новостроящата се църква в
Бояна. Така той среща севастократор Калоян - силен,
интелигентен и проницателен владетел, който е
респектиран от таланта, дързостта и прямотата на
майстора. Другата сюжетна линия е свързана с
раздвоението в любовта на Илия към севастократорката
Десислава и Левантийката. Десислава е символ на
чистотата, на съвършената красота, на духовното начало, а Левантийката е земна,
страстна, силна...Раздвоен между тях художникът ги "премирява" в нежен образ върху
стената на църквата - образа на Десислава.

БРАЧНИ ШЕГИ
1989г. Шест новели "Талант", "Моцартова соната",
"Какво ти става", "Голямото семейство", "Чао,
любов моя", "Сатърът"
Шестте новели са обединени от темата за нравите в
съвременното българско семейство. В комедийна форма
авторите се спират на горчивите истини за морала в
семейството.

БЪЛГАРСКАТА ИКОНА
1987г. Български научно-популярен филм
Създаден по едноименната книга на професор Атанас
Божков, филмът проследява най-важните етапи в
хилядогодишната история на българската икона.

БЯГСТВО В РОПОТАМО
1973г. реж. Рангел Вълчанов
НАТАЛИЯ МАРКОВА, ГЕОРГИ КАЛОЯНЧЕВ, КОНСТАНТИН
КОЦЕВ, ГРИГОР ВАЧКОВ, СТОЯНКА МУТАФОВА
Популярната певица Лина Димова изчезва след
успешен концерт. Тя заминава за морето, представя се
за няма и заживява в къщичката на бай Манол на
устието на река Ропотамо. На отсрещният бряг е домът
на бай Спиро. Двамата старци са в непрекъсната
вражда. Да не остане по-назад бай Спиро също си
намира гостенин. Това е Ян Добровски - мореплавател.
Лина и Ян се харесват, излизат на разходки. Идва празника на вятъра - ден, в който
всички хора стават добри. Всички взимат участие в тържествата в близкото селище.
Там Лина е разпозната. Ян трябва да замине. Лина остава сама на морския бряг.

681 ВЕЛИЧИЕТО НА ХАНА
1981г. реж. Людмил Стайков
СТОЙКО ПЕЕВ Хан Аспарух, АНТОНИЙ ГЕНОВ
Велизарий, ВАСИЛ МИХАЙЛОВ Хан Кубрат, ВАНЯ
ЦВЕТКОВА Пагане
Вариант за разпространение в чужбина на три
серийния български игрален филм “Хан Аспарух”,
възкресяващ събития, предхождащи и съпътстващи
създаването на българската държава в средата на 7
век.

ВЕЛИКДЕН
1991г. реж. А.Каблешков
Импресия на огромното богатство от стенописи и
икони, съхранени в българските православни храмове
и манастири.
Автентична музика от Великденска служба,
изпълнявана от хора на Храм-Паметник
"Св.Александър Невски".
Великденска проповед, произнесена от Негово
Високопреосвещенство Варненския и Преславски
митрополит Кирил.

ВИЛНА ЗОНА
1975г. реж. Едуард Захариев
ИЦХАК ФИНЦИ, КАТЯ ПАСКАЛЕВА, НАУМ ШОПОВ,
ЕВСТАТИ СТРАТЕВ, АНТОН КАРАСТОЯНОВ
Един следобед във вилната зона. Йонко и Стефка
имат син новобранец. Готвят пищна гощавка за
изпращането.
Гостите
започват
да
пристигат.
Тържеството е в разгара си, а виновникът за
събитието го няма. Когато си идва се разбира, че се е
оженил без да им каже. С това е объркал плановете
на родителите си. Те са му избрали друга булка дъщерята на началника. Става скандал. Пийнали,
част от гостите тръгват с баджанака на Йонко и
организират погром на техния комшия Первазов,
който живее на парцел, без да има документ. На разсъмване гостите се разотиват.
Стефка и Йонко се готвят за сватба...
ВОЙНАТА НА ТАРАЛЕЖИТЕ
1979г. реж. Иванка Гръбчева
ДИМИТЪР
ГАНЕВ,
КАМАРАШЕВ

ЦВЕТАНА

МАНЕВА,

ВЪЛЧО

Амбициозен треньор избира момчета, готови да
изпълнят и най-абсурдните му команди. Когато
двама от тях закъсняват, той ги изключва от отбора.
Започва "войната на таралежите" с равнодушието
на възрастните. С изобретателност, хитрост и с
помощта на един от родителите те успяват да си
направят баскетболно игрище. Войната е спечелена.

ВРЕМЕ НА НАСИЛИЕ
1988г. реж. Людмил Стайков
ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ Караибрахим, РУСИ ЧАНЕВ
поп Алигорко, ИВАН КРЪСТЕВ Манол, АНЯ ПЕНЧЕВА
Севда
1668г.
Османската
империя
е
завладяла
Югоизточна Европа, но свещената война за
окончателното
утвърждаване
на
исляма
продължава. В Родопите е изпратен военен корпус
от еничари, предвождан от Караибрахим.Заедно с
него пътува и Венецианеца, който вече е променил
религията си. Местният владетел Сюлейман ага е
убеден, че вярата не трябва да се променя по
насилствен начин и е наказан със смърт за това. В
хората, които трябва да покръсти Караибрахим
открива баща си, брат си Горан, сестра си Елица и

най-близкия си приятел Манол. Това не го разколебава да наложи исляма по найзверски начин. Той пуска поп Алигорко, който е осъзнал, че единственият начин
българите да оцелеят и запазят езика и обичаите си е да пожертват вярата си. Помалкият син на Манол убива Караибрахим.
ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО
1987г.
Реж. Людмил Стайков
ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ, РУСИ ЧАНЕВ, ИВАН КРЪСТЕВ,
ВАЛТЕР ТОСКИ, ВАСИЛ МИХАЙЛОВ, АНЯ ПЕНЧЕВА,
МОМЧИЛ КАРАМИТЕВ, СТОЙКО ПЕЕВ, КОНСТАНТИН
КОЦЕВ, СТЕФКА БЕРОВА, БОГОМИЛ СИМЕОНОВ и др.
1968г. Османската империя е завладяла Югоизточна
Европа, но свещената война за окончателното
утвърждаване на исляма продължава. В Родопите е
изпратен военен корпус от еничари, предвождани от
Караибрахим. Заедно с него пътува и Венецианеца,
който вече е променил религията си. В хората, които
трябва да покръсти, Караибрахим намира баща си,
брат си Горан, сестра си Елица и най-близкия си
приятел Манол. По-малкият син на Манол убива
Караибрахим. Венецианеца под влияние на видяното преосмисля собствения си живот и
отнася в съзнанието си спомена за преживяното.
ВСИЧКО Е ЛЮБОВ
1979г. реж. Борислав Шаралиев
ИВАН ИВАНОВ, ЯНИНА КАШЕВА
Радо е момче от трудово-възпитателно училище. При
едно от бягствата си идва в София и се запознава с
Албена - момиче от добро семейство. Между тях
пламва любов. Тя е първият човек който е проявил
искрено доверие към него. Нейното семейство не
одобрява тази връзка и прави всичко възможно да ги
раздели. Албена забременява. Майката урежда тя да
направи криминален аборт. Радо усеща, че нещо не е
наред и отново избягва от училището. Когато
пристига в София, вече е твърде късно. Албена е
физически и психически изтощена и майката се
обажда в милицията да приберат беглеца.
ВЧЕРА
1987г. - реж. Иван Андонов
ХРИСТО ШОПОВ Иван, ГЕОРГИ СТАЙКОВ Ростислав,
СОФИЯ КУЗЕВА Дана, СВЕТЛА ТОДОРОВА Марина,
ГЕОРГИ РУСЕВ директора Цончев, НИКОЛА РУДАРОВ
математика Баръмов, СТОЯН АЛЕКСИЕВ Найденов,
КРАСИМИР РАНКОВ инспекторът, ПАВЕЛ ПОППАНДОВ
учителят
по
физкултура,
МАРИЯ
СТЕФАНОВА
учителката, ПЕТЪР ПОПЙОРДАНОВ Костов, КРИСТИН
БАРТЛЕТ учителката по английски, КОСТА ЦОНЕВ

Втората половина на 60-те години. Времето на „Бийтълс" и „Ролингстоунс", сексуалната
революция и младежките вълнения. Тези събития косвено проникват зад стените на
гимназия с изучаване на английски език. Учениците се сблъскват с конформизма и
предразсъдъците, приятелството и предателството, смъртта на най-близкия приятел ситуации, които са формирали поколението на днешните четиридесет годишни.Едно
носталгично и реалистично вглеждане в живота на елитните езикови училища през
годините на социализма. Приятелство, предателство, любов, омраза - всичко има в
затвореното микрообщество, а скандалите са от най-различно естество: от бременната
ученичка до най-новите западни плочи. Ефектното изпълнение на изгряващите звезди,
съзаклятническото другарство на героите и хитовата песен правят произведението
култово за младите зрители.
ГЕРАЦИТЕ
1957г. реж. Антон Маринович
ГЕОРГИ СТАМАТОВ,
ШОПОВА

СТЕФАН

ПЕЙЧЕВ,

МАРИЯ

Краят на 19 век. Голямото семейство на чорбаджи
Йордан Герака живее задружно. В разгара на
жътвата внезапно умира жена му. не след дълго
двамата му сина Божан и Петър, които живеят с
него, искат да се подели имота. Най-малкият
Павел, който живее в града, непрекъснато иска
пари и нехае за сина си Захаринчо и жена си
Елка. Един ден стария Герак разбира, че е
ограбен. Става голям скандал. Подозренията
падат върху Божан. След този случай Герака е
принуден да подели имота. Елка е заразена от
мъжа си с венерическа болест и от срам иска да се
удави. Свидетел на всичко е старият ратай дядо
Матей Маргалака. Елка умира. Дядо Матей тръгва
към града със Захаринчо да му търси работа. Старият Герак умира оскърбен и
изоставен от всички.
ГЕРОИТЕ НА ШИПКА
1954г. реж. Сергей Василиев
АПОСТОЛ КАРАМИТЕЛ, СТЕФАН ПЕЙЧЕВ, ПЕТКО
КАРЛУКОВСКИ
Априлското въстание от 1876г. е удавен в кръв.
В двореца на цар Александър ІІ се обсъжда как
би се отразила една война на русия с Турция. В
кабинета на Бисмарк дискутират представители
на другите велики сили. Руско-турската война е
обявена. Войските преминават Дунав. Тежки
боеве се водят за Стара Загора и Плевен. В
боевете на връх Шипка българското опълчение
се сражава рамо до рамо с руските войни. Пътят
към София е открит. настъпването на руските
войски към Цариград е спряно, тъй като
западните държави поставят ултиматум да се
прекрати войната.

ГОРЕ НА ЧЕРЕШАТА
1984г. реж. Мариана Евстатиева - Биолчева
ВЕСЕЛИН ПРАХОВ, ТОДОР ТРЪНКАРОВ, ЦВЕТАНА
УЗУНОВА, ЕМИЛ ДИМИТРОВ, МИНЧО МИНЧЕВ,
КОНСТАНТИН КОЦЕВ
Седем
годишният
Лин
е
интелигентно,
чувствително, с дълбока душевност дете. заедно с
приятелите си Тоно, Ина и Емил той възприема
света чрез игрите и детските представи. На тавана
на запустяла къща в съседство със стаята на
цигуларя, те създават своя свят от мечти и любими
занимания, скришом от погледите на строгия
пазител
на
реда
и
черешата
Пешев,
добродушната баба Чечка и благоприличните, но невинаги справедливи родители.
ГОСПОДИН ЗА ЕДИН ДЕН

1983г. реж. Николай Волев
ТОДОР КОЛЕВ Пурко, ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА
Пурковица, ИЦХАК ФИНЦИ бирникът, СТОЯН
ГЪДЕВ попът

Смешните и тъжните приключения през 30-те
години
на
бедния
“свирчо”
Пурко,
който
непрестанно измисля все нови и нови начини, за
да се спаси от немотията, но всичките му
начинания пропадат. Въпреки всичко в живота му
остава един светъл ден, в който той се чувства
достоен за уважение човек.

ДА ОБИЧАШ НА ИНАТ
1985г. реж. Николай Волев
ИВАН ВЕЛКОВ, ЛЕДА ТАСЕВА, ВЕЛКО КЪНЕВ
Радо Пешев е на 40 години, работи като шофьор.
Има 14 годишен син Пламен и добра съпруга.
Пламен разбира, че баща му се занимава с
незаконни сделки. Инцидент в училището поставя
в
семейството
въпроса
за
честността
и
компромиса.
Пламен
бяга
от
вкъщи.
Преживявайки случилото се, Радо решава да се
откаже от машинациите. Но се оказва, че не е
лесно да излезе от "играта".

ДАМИ КАНЯТ
1980г. реж. Иван Андонов
СТЕФАН ДАНАИЛОВ Яким Донев, ЦВЕТАНА МАНЕВА
Пехливанова, МАРИАНА ДИМИТРОВА Мима,
ДОРОТЕЯ ТОНЧЕВА № 7
Автомобилният инструктор Донев се развежда с
жена си, като й отстъпва скромното си имущество.
Но
загубвайки
предметите,
запазва
своята
жизненост и обаяние. Той се харесва на жените не
само защото умее да съчувства, а и защото им
помага да повярват в собственото си “аз”.
Примката около нашия Дон жуан започва да се
стяга, но преследването завършва... с драма за
всяка една от тях, преплетена с тънка ирония.

ДВА ДИОПТЪРА ДАЛЕКОГЛЕДСТВО
1975г. реж. Петър Василев
ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ, САШКА БРАТАНОВА, ИВАН
ОБРЕТЕНОВ, ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА, ИРИНА РОСИЧ
и др.
Димо Манчев е глава на семейство с консервативни
представи за възпитание и морал. Страхувайки се
от категоричната му забрана, дъщеря му Лили се
оженва тайно за Пламен.
Младите се чудят как да му съобщят за събитието.
Животът следва своята логика и родителите трябва
да се примирят.

ДВОЙНИКЪТ
1979г. реж. Николай Волев
ТОДОР КОЛЕВ, ПАВЕЛ ПОПАНДОВ,
КУЗМАНОВА, ГЕОРГИ РУСЕВ

ЙОРДАНКА

Доцент Денев е талантлив учен, но не може да
подели времето между обществената и научната си
дейност. Неочаквано му хрумва идеята да доведе
от село братовчед си Иван. С него си приличат като
две капки вода. Иван започва да се появява,
където е необходимо протоколно присъствие, а
доцентът си работи върху научната тема. Отначало
неуверено, но с все по-голям ентусиазъм Иван
навлиза в новата си роля и стремежът му от всичко
да
изкарва
материални
облаги
придобива
застрашителни размери. Но когато двойникът
застрашава и личния живот на Денев, той не
издържа и го изгонва.

ДЕЛО 205/1913 г. П.К. ЯВОРОВ
1983г. реж. Киран Коларов
ЯВОР МИЛУШЕВ, КАТЯ ИВАНОВА, БОРИС ЛУКАНОВ
На 30.11.1913г. при неясни обстоятелства посяга на
живота си съпругата на видния български поет Пейо
Яворов - Лора Каравелова. Любовният роман между
тях дълго е обект на одумки сред столичния хайлайф.
След самоубийството на Лора роднините й и някои
юристи раздухват шумен скандал с цел да
компрометират неудобния за правителството поет.
Обвинен в убийството на жена си, той близо година
води безрезултатна борба, за да покаже невинността
си. Отхвърлен от обществото, изтерзан от клевети,
почти сляп след неуспешен опит да се самоубие,
сломен от тежката загуба на 16.10.1914г. едва на 34
години Яворов се застрелва.
ДЕНЯТ НА ВЛАДЕТЕЛИТЕ
1985г. реж. Владислав Икономов
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ, СТЕФАН МАВРОДИЕВ,
КАМАРАШЕВ, ЮЛИЯ РАДЕВА

ВЪЛЧО

България по времето на хан Крум (803-814г.) През
този период тя е третата в Европа държава по
територия и военна мощ след Византия и държавата
на
Карл
Велики.
Продължавайки
делото
за
обединение на славяните и българите в името на
една нация, хан Крум насила жени синовете си за
славянки. Той създава закони, които сурово наказват
клеветниците,
крадците
и
насилниците.
Сред
приближените на хана се заражда недоволство.
Двама от тях организират убийството му, но не
успяват и избягват във Византия. С тяхна помощ
Византийският император Никофор І предприема
поход срещу българите. Във Върбишкия проход се завързва решаваща битка. В нея
загива и самия император. Убит е и един от синовете на Крум. Спечелвайки победата,
Крум решава да води преговори за мир.
ЗА КЪДЕ ПЪТУВАТЕ
1985г. реж. Рангел Вълчанов
На доцент Радев му идва идеята да напусне
цивилизацията и да започне нов живот. По пътя го
застига загадъчно автомобилно колело, което го
отвежда в забравено от хората село с единединствен жител бай Деньо. Само чудо може да
спаси човешката близост. И чудото става: намират
стара карта на закопано съкровище. Но се получава
обратното- златото ги превръща във врагове. Радев
решава да се върне в предишния си скучен свят, но
над него се опитват да извършат насилие. Жена му
Катерина е изпратила кола от психиатрията. Радев
побягва с тази кола. За къде? Накрая се оказа, че
всичко е само сън по време на скучния научен съвет.

ЗАКЪСНЯЛО ПЪЛНОЛУНИЕ
1996г.
Реж.Едуард Захариев
ИЦХАК ФИНЦИ, НИКОЛАЙ УРУМОВ, ВЕРГИНИЯ
КЕЛМЕЛИТЕ, ВАЛЕРИ ДРЕННИКОВ, ВАНЧА
ДОЙЧЕВА,ГЕОРГИ ЧЕРКЕЛОВ, СОТИР МАЙНОЛОВСКИ,
СТОЯН ГЪДЕВ и др.
Стареенето е изкуство. Трудно е с един замах да
сринеш навици и разбирания, трупани цял живот... в
усилието да се приспособиш към духа на новото
време. Но нима хуманните, етични координати на
личността са станали старомодни? Всичко ли може да
се престъпва? Всичко ли е позволено? Огромна като
портокал луна. Бързо хвърчащи облаци. И се раздалечават хората, и страдат, и се
лутат, търсейки себе си и своята истина за живота...
Тази анотация е написана от самия автор, починал по време на монтажния период на
филма.

ЗЕМЯ
1957г. реж. Захари Жандов
Българско село преди Първата световна война.
Младият Еньо обича бедната и красива Цвета.
Гърбавата Станка - дъщеря на селския чорбаджия е
влюбена в Еньо. заради имотите на Станка, Еньо
разваля годежа си с Цвета. След сватбата с
чорбаджийската щерка нивата на Еньо се увеличава,
но
в
средата
й
остава
малко
парче
земя,
принадлежащо на брат му.

ЗВЕЗДИ В КОСИТЕ, СЪЛЗИ В ОЧИТЕ
1977г. реж. Иван Ничев
Началото на ХХ век. На малка гара пристига
пътуващата театрална трупа "Обнова", предвождана от
Пиер Стоманяков. Преди спектакъла на "Отело" се
разболява изпълнителката на Дездемона. Трябва да се
намери спешно заместничка. Така в трупата попада
влюбената в театъра млада учителка Елисавета
Стрезова. Тя тръгва с тях по прашните пътища на
страната. Идва моментът, когато на част от актьорите
начело със Стоманяков е предложена постоянна
работа в общински театър. Елисавета повежда
останалите, които в сърцето си носят спомена за
"звездния миг" на театрална трупа "Обнова" и любовта
към изкуството.

ЗДРАВА, ЗДРАВА ГОДИНЧИЦА!
1990г. реж. Георги Стоев
Поетична картина на тракийски обичаи от езически
времена.
Коледа, Сурва, Старчов ден, Марта, Гергьовден са
преклонение пред природата, земята, живота, младостта
и здравето.
Те са свидетелство и за богата душевност на българина.

ЗЛАТНАТА РЕКА
1983г.
Реж. Иванка Гръбчева
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, ПЕТЪР СЛАБАКОВ, ИВАН ЯНЧЕВ,
МАРИЯ СТАТУЛОВА, ДЖОКО РОСИЧ, ПЕПА НИКОЛОВА,
НАДЯ ТОДОРОВА и др.
Малък провинциален град. Заводът е поминъкът на
хората. Заради него от всички краища на страната
прииждат хора. Двама току-що са излезли от затвора.
Но може би точно тези хора са се научили да ценят
свободата.
Драматизмът
настъпва,
когато
тази
компания се сблъсква с отношението на околните.
Срещу тях застават "добропорядъчните" за които
смисълът на живота е в трупането на вещи и блага.

ЗОНА В-2
1988г. реж. Чавдар Гагов
Зона В-2 представлява
модел на света, в който
действат определени взаимоотношения.
Жителите на "зоната" са представители от различни
прослойки на обществото: малкият човек; келнетър в
частното заведение; еснафът, за когото реализираната
мечта е видеото; младият инженер, живеещ с мечтата
да замине на работа в чужбина;
"цехът за гоблени", под прикритието на който
съществува публичен дом за началници.

ИЗПИТИ ПО НИКОЕ ВРЕМЕ
1974г. реж. Иванка Гръбчева
ДИМИТЪР ГАНЕВ Славчо, ВОЙЧЕХ ТОДОРОВ Митко,
ОГНЯН ЖЕЛЯЗКОВ
Две новели са обединени от общи герои и проблемите,
свързани
с
разминаването
на
желанията
на
различните поколения:
“Изкушение”Две деца намират портмоне. Радостта е
голяма. Малкият Славчо черпи всички сладолед, боза
и пасти. По-големият му брат Митко решава, че
постъпката им е неправилна и настоява да намерят на
кого е портмонето и да го върнат. Така децата се
срещат с редица хора, докато открият собственика –
това е тяхна съседка, която винаги им се кара и се
оплаква на родителите им. Вместо благодарност те получават нови упреци.“Концерт
за цигулка”Синът на сем.Пенчеви – Митко, ходи на уроци по цигулка.Майката иска
детето и да стане голям музикант. Но Митко не желае да свири и се уговаря с помалкия си съименник Малкият Митко да ходи на уроците вместо него. Накрая планът им
е разкрит по време на училищния концерт. Това не разколебава Пенчева в амбициите и
– тя купува пиано.

ИКОНОСТАСЪТ
1968г. реж. Тодор Динов, Христо Христов
ЕМИЛИЯ
ГИНДЕВА

РАДЕВА,

НИКОЛАЙ

УЗУНОВ,

ВИОЛЕТА

Краят на 19 век. В малък град от западните покрайнини
пристига резбарят Рафе Клинче. Той трябва да направи
иконостаса в новата църква. Рафе Клинче се влюбва в
Катерина. Иконостасът напредва бавно.

ИСКАМ АМЕРИКА
1991г. реж. Киран Коларов
СТЕФАН ДАНАИЛОВ, НЕВЕНА
РАДИЧЕВ

КОКАНОВА,

АНТОН

Снимачна група пристига в голям крайморски град.
Режисьорът се връща по родните места, за да заснеме
филм за своят баща, който е участвал в
антифашистката война. Спомените от детството,
срещите със старите приятели, с първата любов, се
оказват непоносимо мъчителни. След като вижда
съсипаният от времето живот на близките си,
режисьорът разбира, че никога няма да направи
филма за своя баща.

ЙО-ХО-ХО
1981г. реж. Зако Хеския
КИРИЛ ВАРИЙСКИ, ВИКТОР ЧУЧКОВ, ИЛИЯ ПЕНЕВ,
СОНЯ ДЮЛГЕРОВА
Филм за приятелството, което помага на един младеж
да се избави от самотата и отчаянието и се възвърне
към живота. Творбата е изпълнена с много фантазия и
хумор и е еднакво интересна за деца и за възрастни.

КАЖИ ЗДРАВЕЙ НА ТАТКО
2008г. реж. Ники Илиев
Една майка (Симона попова) заменя в родилното
отделение своето болно дете (Светломир Радев) с
чуждо и здраво такова (Ники Илиев). Какви са
последствията от този абсурден избор двадесет
години по-късно? Избор, който превръща една
психологическа драма във въздействащ трилър. Какво
се случва, когато едно момче разбере, че целият му
живот е лъжа? Способно ли е едно дете да отвлече и
насили собствената си майка? Може би някой трябва
да го спре? дали това е краят или началото на един
ужас?

КАЛОЯН
1962г. реж. Дако Даковски, завършен от Юри
Арнаудов
ВАСИЛ СТОЙЧЕВ, СПАС ДЖОНЕВ, ЦВЕТАНА МАНЕВА
1197г. Половината български земи са все още под
византийско владение. Цар Петър е убит от
заговорници. На трона се възкачва брат му Калоян.
Той полага усилие да получи признание на
короната си от Папа Йнокентий ІІІ. Папата подготвя
ІV кръстоносен поход, чийто път минава през
българските земи. Болярите искат да се предадат на
Балдуин.
Калоян
се
опитва
да
постигне
споразумение с Балдуин и да запази земите си от
унищожение, но императорът отхвърля подадената
му ръка. Тогава българският цар предприема решителната битка при Адрианопол.

КМЕТЕ, КМЕТЕ
1989г. реж. Пламен Масларов
ВАСИЛ БАНОВ, ПАРАСКЕВА ДЖУКЕЛОВА, КРЪСТЮ
ЛАФАЗАНОВ
70-годишният Кольо Широков отива на събрание.
По пътя се спомня своя живот. В спомените му се
редят фрагменти от обществено-политическия
живот на страната: трудните следвоенни години,
купонната система, насилствената колективизация
на земята, преоценката на политиката след 20
конгрес на КПСС, временната стабилизация на
икономиката и селското стопанство, миграцията и
разслоението на нацията. Един дълбоко аполитичен
в същността си човек е пожертвал личния си живот,
стараейки се добросъвестно да върши своята
работа.
КИТ
1969г. реж. Петър Василев
ГЕОРГИ КАЛОЯНЧЕВ, ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ, СТОЯНКА
МУТАФОВА
Риболовният кораб "Одисей" е на път към
пристанището. Уловът е само една малка рибка
хамсийка, но съобщават, че на палубата има 300
килограмова скумрия. В администрацията на брега
фактът започва да се преиначава и уголемява няколко хиляди тона скумрия се превръща в
паламуд, паламудът в делфин, а делфинът е голям
колкото кит, и по-скоро трябва да кажат че са
уловили кит. Директорът на управлението Парушев
решава да организира фестивал на китовете. дава
предложение да се създаде китобойна флотилия, а
управлението да прерасне в Министерство на китовете. При подготовката на
тържественото посрещане на моряците от инстанция на инстанция лъжата се
разплита. Те слизат на брега недоумяващи. Парушев държи пламенна реч. появява се
главата на измисления кит и го поглъща. Морето се успокоява.
КОЗИЯТ РОГ
1972г. реж. Методи Андонов
АНТОН
ГОРЧЕВ
Караиван,
КАТЯ
Мария/майката, НЕВЕНА АНДОНОВА
малка, МИЛЕН ПЕНЕВ овчарят

ПАСКАЛЕВА
Мария като

17-век. Турци жестоко изнасилват жената на
Караиван, докато той е в планината с овцете и тя
умира. Той прибира малката си дъщеря Мария в
гората и я възпитава като мъж – тя трябва да
отмъсти на насилниците. Мария ги убива с рок от
коза. В планината тя среща млад овчар. У нея се
пробужда жената и тя забравя за отмъщението.
Караиван убива овчаря, за да върне дъщеря си към
мисията й. Но Мария решава да последва любимия
си в смъртта.

КОМБИНА
1982г. реж. Никола Рударов
ИВАН ИВАНОВ, ВАНЯ ЦВЕТКОВА, НИКОЛАЙ СОТИРОВ
Вас е млад мъж, току що излязъл от затвора. Заминава
за Варна. Там търси връзка със Заека - шеф на група
контрабандисти. Неочаквано среща и любовта. Това е
Съни - красиво момиче, оплетено в мрежите на
трафикантите. След перипетии Вас разбира от Иво
същността на работата която вършат. Това е комбината
верига от хора започваща от Близкия изток до САЩ,
по която се предава хероина. Всеки един от тази
верига има снимката на човека, от когото трябва да
получи стоката. Вас трябва да заеме мястото на
извадения от играта. Качват го на кораб за Англия. На
кораба Вас получава инструкции от полковник Държавна сигурност. Вас е всъщност
Христо - сътрудник на МВР. Христо моли полковника да се погрижи за Съни. На брега
бандата на Заека е заловена. Полковникът отива в квартирата, но вече е твърде
късно Иво е застрелял Съни.
КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ
1983г. реж. Георги Стоянов
РУСИ ЧАНЕВ, НАУМ ШОПОВ, ИЦХАК ФИНЦИ
В центъра на филмовия разказ е образът на
Константин
Философ
(827-869г.)
мислителя,
дипломата и просветителя от 9-ти век. В разцвета на
Ромейската цивилизация той улавя признаците на
упадък и предвижда бъдещата роля на славянството.
Още преди Ренесанса той стига до идеята за
равенство между хората, независимо от езика и
националната принадлежност. Властниците смятат, че
Константин Философ е оръдие в техните ръце и се
опитват да го използват. делото на просветителя
става
неуправляемо
за
политиците.
Азбуката,
замислена като обединител на младия народ, става негова сила. заедно с брат си
Методий, Константин приел от папата в Рим виш монашески сан и името Кирил създава славянската азбука и писменост, въз основа на която се развива славянската
култура.

КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ
1964г. реж. Въло Радев
РАДЕ МАРКОВИЧ Иво Обренович, НЕВЕНА
КОКАНОВА Лиза, МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
комендантът на града, НАУМ ШОПОВ дьо
Гревил

Наближава края на Първата световна война. По
улиците на Велико Търново преминават дрипави
военнопленници.
Комендантът
на
града,
педантичен офицер, държи съпругата си Лиза зад
дебелите стени на дома си сред дърветата

праскови. Един ден самотата на Лиза е нарушена. Тя открива в градината
сърбина Иво Обренович. Гладът го е довел до бягство от пленническия лагер. У
младата жена се събужда състрадание, което скоро преминава в голяма любов. В
лагера Иво води шеговити разговори с френския пленник дьо Гревил и с
нетърпение очаква срещите си с Лиза. И двамата разбират, че в хаоса от мъка и
безумие любовта им е обречена, но това ги привлича още повече. Съпругът
долавя промяната у Лиза. В града започват бунтове и той нарежда лагерът да
бъде преместен. Заповядва на ординареца си да стреля по всеки, който се
доближи до къщата. Иво избягва от колоната, за да се сбогува с Лиза и загива
от изстрела на ординареца.
КУЧЕ В ЧЕКМЕДЖЕ
1982г. реж. Димитър Петров
ВЕСЕЛИН ПРАХОВ Миташки, МАРТИН СТОЯНОВ
Андро, ЕМИЛ ДИМИТРОВ Стефан, СТЕФАН ИЛИЕВ

бащата на Миташки
Малкият Митко – Миташки по цял ден стои сам
вкъщи. Родителите му са разведени. Той живее
при майката, а тя е на работа. Остава само
телевизията, която излъчва емисии за гибелните
последици от ядрената война, за маневри с бойни
самолети и танкове. Между две такива
предавания едно дете, заспало на пода, сънува
своята единствена мечта – рошавото си куче.
Това е всичко което то обича и иска да
притежава. Заедно с двама негови приятели си купуват куче – Рошко за два лева
и осемдесет стотинки и шест трамвайни билета. И понеже е общо притежание
кучето поред квартирува във всяко едно от децата. И оттук нататък започват
и белите, и бедите за Рошко, Митко, Андро и Стефан. В сивите студени сгради
няма място, дори само една чекмедже, за Рошко.
ЛАВИНА
1981г. Христо Писков, Ирина Акташева
ИВАН ИВАНОВ, ВАНЯ ЦВЕТКОВА, ЛЮБЕН ЧАТАЛОВ,
ПАВЕЛ ПОПАНДОВ, ИВАН БАЛСАМАДЖИЕВ, ФИЛИП
ТРИФОНОВ
Алпинисти се подготвят за поредното катерене. Всеки
един
има
своя
биография
в
ежедневието,
взаимоотношения с близки, роднини и приятели. Но
когато групата е сред белотата на снега, въпросите
свързани с доверието, смисъла на дръзновението,
ролята на водача, добиват конкретни измерения.
Натрупаните напрежения и недоразумения между
членовете на групата са също една лавина от чувства и
когато снежната лавина ги връхлита, те са затрупани и
в преносния и в буквалния смисъл. Пред безжизнените
тела на приятелите си, малцината оцелели преосмислят понятията като живот, смърт,
щастие, любов, отговорност, предателство ...

ЛАЧЕНИТЕ ОБУВКИ НА НЕЗНАЙНИЯ ВОЙН
1979г.
реж. Рангел Вълчанов
Борислав Цанков, Иван Стоичков, Славка Анкова,
Емилия Миринска
Главният герой (самият режисьор Рангел Вълчанов)
наблюдава смяната на караула пред Бъкингамския
дворец и неусетно се връща към спомените от
детството си. През очите на седемгодишното момче
моне виждаме света и то ни изправя пред изконни
въпроси на битието. Кои сме? От къде идваме? Кое у
нас е смърт и кое безсмъртие? А този свят не е
направен, за да бъде съзерцаван, а за да ни грабне и
увлече в себе си... В него хората орат и жънат, женят
се и умират, играят, като децата си и плачат само от
умиление. Те намират думи за всички събития, за да
ги огласят в песента.
ЛЮБИМЕЦ № 13
1958г. реж. Владимир Янчев
АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ Радослав/Радосвет, ГИНКА
СТАНЧЕВА Елена, ЛЮБОМИР БОБЧЕВСКИ старчето,
ЕЛЕНА ХРАНОВА баба Тинка
Радослав и Радосвет са братя близнаци. Радослав
играе във футболен отбор. На плажа във Варна се
запознава с Елена – красиво момиче от София, и се
влюбва в нея. Радосвет е противоположност на брат си
– комарджия, търсен от милицията. Той решава да се
възползва от приликата с брат си и да заеме мястото
му. Представя се за футболиста Гълъбов и приема
предложението за голяма заплата и стига в София да
търси Елена. Тя случайно среща Радосвет и без да подозира, обидена от
нахалното му държане, тя му удря шамар. След този инцидент Елена среща
Радослав. Той изяснява недоразумението. Двамата отиват на мача на който
Радосвет играе с номер 13. След комични положения, предизвикани от него,
отборът му загубва. Всички разбират за подмяната. Радослав получава
предложение да остане в София. Той отказва и заедно с Елена заминават.
МАНЕВРИ НА V ЕТАЖ
1985г. реж. Петър Б. Василев
СТЕФАН ДАНАИЛОВ Дантон Тахов, ВЕЛКО КЪНЕВ
Петър Петкин, АНТОН РАДИЧЕВ Андрей Гранитски,
ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ Русев
Трима колеги – Дантон , Петър и Андрей – работят на
5 етаж. Всяка сутрин с нарастващ интерес те се
редуват да гледат с бинокъл упражненията по
аеробика на младо момиче в отсрещната сграда.
Спокойното им съществуване е нарушено от
неочаквана новина: един от тях може да бъде
командирован в Япония. Това е повод да започнат
“маневри на V етаж”. Приятелите стават врагове,
прибягват до интриги, предателства и измяна. Идва
краят и се оказва, че всичко е било напразно – ще
замине най-вероятно директорът...

МАГЬОСНИЦИ
1999г. реж. Иван Георгиев,
Сотир Гелев
Филмът "Магьосници" разказва за един фантастичен
свят, в който магиите и чудесата са неизменна част от
действителността. Способни магьосници тласкат
напред развитието на своята тайна наука, а
обикновените хора само подозират за нейното
съществуване и реално значение в живота.
Събитията за които се разказва във филма, се
отприщват от нездравословната амбиция на един
гениален човек, който иска да завладее света. Нещо,
което се е случвало много пъти във всички познати и
непознати светове.
МАРГАРИТ И МАРГАРИТА
1987г. реж. Николай Волев
ХРИСТО
ШОПОВ,
РАШКО
МИХАЙЛОВ, ИРИНА ЖАМБОНА

МЛАДЕНОВ,

ВАСИЛ

Филмът е готов в края на 1987г. Под всякакви
предлози не излиза на екран, а на режисьора се
правят внушения да го премонтира. Едва в началото
на ноември 1989г. неочаквано е пуснат в Перник вероятно с цел добре подготвени представители на
работническата класа да се възмутят и да бъде
заклеймен. Но идва 10 ноември 1989г. и настъпва
хепиенда на творбата. Тя се оказва в точния момент
и на точното място. Директното показване на крайния
цинизъм, безкрупулност
и корумпираност на
голямото началство - Неризанов, допадат на
зрителите, както и романтичната безкомпромисност на Маргарит.
МАТРИАРХАТ
1977г. реж. Людмил Кирков
НЕВЕНА КОКАНОВА Ганета, КАТЯ ПАСКАЛЕВА Станка,
КАТЯ ЧУКОВА Бона, МИЛКА ТУЙКОВА баба Йорданка
Село Югла. Жителите на това село са повечето жени
– Жела, Станка, Бона, Ганета и баба Йорданка.
Останали сами, без мъжете си – кой по строежите
кой на работа в града – те носят на плещите си
цялата работа в стопанството. В селото са останали и
няколко мъже – бригадирът Милор, пъдарят Бойчев и
магазинерът Божидар – мъж на Ганета, който отива в
затвора след една ревизия. Делниците на тези жени
са изпълнени с труд – на полето или вкъщи сплотени
около тревогите и радостите на всяка една.
Доверчиви към новото и непознатото те приемат
производителите на фиде, които се оказват
мошеници, но бързо успяват да се справят с тях. Здраво свързани с корените си,
те устояват на превратностите, които им поднася живота.

МЕРА СПОРЕД МЕРА
1981г. реж. Георги Дюлгеров
РУСИ ЧАНЕВ, ГРИГОР ВАЧКОВ, ЦВЕТАНА МАНЕВА
Филмът навлиза в една тема, която е "табу" до
момента на създаването му - борбата на
македонските българи за освобождението им и
присъединяване към България. Историческите
събития
свързани
с
Илинденското
и
Преображенското въстание са представени чрез
присъствието на реални личности в сюжета на
филма.На неговия фокус е съдбата на един
обикновен поборник - Дилбер Танас, който от неук
чобанин се превръща в мислещ човек, сподвижник
на известни войводи. През бурния си живот
преминава през много изпитания и среща много
хора - войводите Гоце Делчев, Яне Сандански, Христо Чернопеев,Постол
войвода,Георги Мучитано, превърнали се още приживе в национални герои.Това не
е традиционен тематичен исторически филм. В съдбата на Дилбер Танас може да се
открие разгърнатата метафора на историческата съдба на народа ни.
МОМЧЕТО СИ ОТИВА
1972г. реж. Людмил Кирков
ФИЛИП ТРИФОНОВ Ран, НЕВЕНА КОКАНОВА Тинка,
САШКА БРАТАНОВА Мариана, ХРИСТИНА РУСЕВА
майката на Ран
В гимназията на малък провинциален град започва
последната
седмица
на
учебната
година.
Празничното
настроение
е
завладяло
абитуриентите. Един от тях е Рангел, наричан от
съучениците си Ран. Умен и чувствителен, с
литературни амбиции, той написва файлетон, с
който усмива решението на директорката Славова
да подстриже момчетата за абитуриентския им
бал. Ран преживява и първото си увлечение към
Тинка – продавачка в малка сладкарница.
Единственият човек с когото споделя своите
чувства и проблеми е местният художник Ацата.
Не пропуска да се разходи и със знаменитостта, посетила града им – певицата Нели
Йорданова, но остава разочарован от нея. Увлечен по Тинка, Ран не обръща
внимание на съученичката си Мариана, която е влюбена в него. Дългоочаквания
абитуриентски бал отминава. На разсъмване довчерашните ученици се разотиват.
Ран изпраща Мариана, в която се влюбва.

МЪЖЕ В КОМАНДИРОВКА
1968г. реж. Гриша Островски, Тодор Стоянов
НЕВЕНА
КОКАНОВА,
АНДОНОВ

НЕЙЧО

ПОПОВ,

ИВАН

Три новели със самостоятелен сюжет са обединени
от идеята за взаимното уважение и любов между
партньорите.

МЪЖЕ БЕЗ РАБОТА
1972 г. реж. Иван Терзиев
СТЕФАН
ПЕЙЧЕВ,
КАТЯ
ПАСКАЛЕВА,
АНТОН
КАРАСТОЯНОВ
Базата е в ремонт и асфалт няма. Мъжете от
бригадата на бай Стамен - Американеца остават без
работа. Той си спомня поговорката "Залудо работи залудо не стой" и се захваща да подготви
асфалтиране на селското площадче. През това
време: разведеният Жельо намира в лицето на
телефонистката Христина бъдеща спътница в
живота; скандалите между ревнивеца Цанко и
Димана за малко не свършват с развод; мечтата на
цигането - цигуларче Сали се увенчава със солово
изпълнение на селската вечеринка. Усмихва се
накрая и Американеца - асфалтът е дошъл и
неговата бригада превръща селското площадче в "Асфалтова феерия".
МЪЖКИ ВРЕМЕНА
1977г. реж. Едуард Захариев
ГРИГОР ВАЧКОВ Банко, МАРИАНА ДИМИТРОВА
Елица, ПАВЕЛ ПОППАНДОВ Динко, ВЕЛКО КЪНЕВ
Велко
Някога краденето на моми е било занаят. Не какъв
да е занаят, а въпрос на чест и достойнство. За него
са се хванали най-силните, най-опитните и найчестните. Такъв е Банко – горд планинец, комуто е
възложено да открадне хубавата и трудолюбива
мома Елица. Трябва да я отведе при мекушав и
слабоват младоженец, който мисли, че може да
притежава всичко срещу пари. Заедно с хората си
Банко извършва кражбата. Но досегът с Елица,
която се проявява като силна и свободолюбива
личност, със собствено мнение и характер, кара да
трепне суровото мъжко сърце. И Елица много добре
разбира какъв човек стои насреща й. Тя моли Банко да я вземе за себе си, да не я
дава на онзи мухльо, за когото я е откраднал. Сърцето на Банко се свива. Той се
отказва от възможността да бъде щастлив, но онова, което е трябвало, вече се е
случило. Самата природа си е казала тежката дума. След време съдбата отново
среща Банко и Елица. Той отново се бие за нея и посреща куршума щастлив, че
обича и е обичан.

НА МАЛКИЯ ОСТРОВ
1957г. реж. Рангел Вълчанов
Режисьорският дебют на Рангел Вълчанов показва,
че в киното ни е влязъл самобитен талант. Филмът,
благодарение и на сценария на Валери Петров се
отличава от дотогавашния стил и начин на
показване на "революционни" събития. Няма
патетика и кух героизъм.

НЕ СИ ОТИВАЙ
1975г. реж. Людмил Кирков
Георги Русев, Филип Трифонов, Невена Коканова
Юношата от филма "Момчето си отива" - ран вече е
зрял човек, директор на училище в родното си
градче . Ран не може да се приспособи към рутината,
лицемерието, егоизма. Интригите и предателството
на някои от колегите му го принуждават да се подаде
оставката. Напуска го и Мариана. Ран заминава за
малко село.

НОНА
1973г. реж. Гриша Островски
ДОРОТЕЯ ТОНЧЕВА, СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Началото на ХХ-ти век. От Швейцария се завръща в
чифлика на баща си младата Нона. Изумителната
прилика с майка й, починала при странни
обстоятелства, разпалва неугасналите чувства в
Гърдю - лежал 15 години в затвора. Нона се
запознава с подпоручик Галчев. Офицерът и се
обяснява в любов.между селяните и бащата на Нона
- Манолаки, възниква разпра. Учителят Йосиф е
социалист и е влюбен в Нона. Той организира
безработните на бунт. започва стрелба, при която
подпоручикът е убит. към селото пътува годеникът
на Нона, който идва от Швейцария. Миг след като
прекрачва прага на дома й, Нона се самоубива.
ОБИЧ
1972г. реж. Людмил Стайков
ВИОЛЕТА ДОНЕВА, НЕВЕНА КОКАНОВА, СТЕФАН
ДАНАИЛОВ, БАНКО БАНКОВ, НИКОЛАЙ БИНЕВ,
ИВАН КОНДОВ, СВЕТОЗАР НЕДЕЛЧЕВ и др.
Двадесетгодишната Мария не се разбира с
родителите си и след скандал с тях напуска дома
си. Тя попада в странна мъжка компания, която се
опитва да я ухажва. Голямата мечта на Мария е да
стане лекар като леля си Ирина, която се е
превърнала за нея в еталон за нравственост. Ирина
е обявена за безследно изчезнала във войната във
Виетнам,
къде
тя
участва
в
състава
на
международен лекарски екип. В болницата, където
Мария е била на стаж като медицинска сестра, се
запознава с Николай и се влюбва в него. Без да
подозира за чувствата й той споделя, че има
приятелка, която е бременна от друг и е силно
депресиран. Мария неволно му дава кураж и той се оженва. Тя е разтърсена от
новината, но му предоставя апартамента на Ирина, убедена, че тя би одобрила този
жест на истинска обич.

ОТКЛОНЕНИЕ
1967г. реж. Гриша Островски И Тодор Стоянов
ИВАН АНДОНОВ, НЕВЕНА КОКАНОВА, СТЕФАН
ИЛИЕВ, КАТЯ ПАСКАЛЕВА, ДОРОТЕЯ ТОНЧЕВА,
СВЕТОСЛАВ ПЕЕВ и др.
Едно малко отклонение от централното шосе
отвежда Боян до случайна среща със студентската
му любов Неда.
Двамата потеглят с неговата кола към София.
Това пътуване ги връща към спомена за тяхната
младост и голямата им любов.

ОСЪДЕНИ ДУШИ
1974г. реж. Въло Радев
ЕДИТ СОЛЕЙ, ЯН ЕНГЛЕРТ
Испания след гражданската война. В хотелска стая в
Мадрид разговарят английската аристократка Фани
Хорн и испанецът Луис Ередия. След поредната
наркотична криза тя си спомня. Преди месеци по
пътя за Толедо, тя е заедно с приятелите си французина д-р Жак Мюрие и американците Джордж
Уинки и Клара, отсяда в крайпътен хан. Там за първи
път се среща с отец Ередия - монах от Йезуитския
орден, брат на Луис. Той отива в Пеня Ронда огнище на епидемия от тиф. Фани решава да замине
за там. С нея тръгва и Жак. Работата е изтощителна
- всеки ден са изправени пред смъртта. Фани се
влюбва в Ередия. Монахът упорито се бори с това
чувство. Жак се заразява от тиф и умира. за да
издържи, Фани започва да взима наркотици.
Фалангистите настъпват. Ередия става причина за
смъртта на един от братята - Доминго. Фани се
среща с Ередия и иска обяснение. Отчаяна от
фанатичната му вяра в бога, стигнала до пълна
безизходица тя стреля в него.

ОРИСИЯ
1983г. реж. Никола Корабов

Един филм по мотиви от разказа "Дервишко семе"
на Николай Хайтов.
Екранизацията е удостоена с много наши и
международни филмови награди.

ОТ НИЩО НЕЩО
1979г. реж. Никола Рударов
АСЕН КИСИМОВ = АСЕН АНГЕЛОВ журналистът,
СТЕФАН ДАНАИЛОВ Панчо, АНЕТА СОТИРОВА
съпругата на Панчо, СТЕФАН КОСТОВ
Известен столичен журналист отива на гости на
своя съученик Панчо в провинцията. Панчо е
отишъл в града и съпругата му трябва сама да
посрещне госта. Под любопитните погледи на
съседите двамата очакват домакина пред трапезата.
Неловкостта между тях се засилва. Как ще спят под
един покрив? Какво ще кажат хората? Умореният
гост е готов да преспи в плевнята. През нощта
изплашен от биволицата, журналистът пада в
изкопа за кладенец. На разсъмване стопанката го
открива и в желанието си да му помогне също пада
в дупката. Когато Панчо си идва и намира приятеля
и жена си в ямата, той е потресен. Разяждан от ревност, той е готов да пренебрегне
приятелството с което се е гордял. Панчо не може да повярва, че кротката биволица е
изяла пижамата на приятеля му и той от уплаха е паднал в ямата. Затова решава да я
заколи, за да открие в стомаха й доказателството за неопетнената семейна чест.
Селото се готви за пир... Журналистът, проклиняйки се за главоболията, които е
създал се измъква през прозореца.

ПАТИЛАТА НА СПАС И НЕЛИ
1987г. реж. Георги Стоев
ГЕОРГИ МАМАЛЕВ, ПАВЕЛ ПОПАНДОВ, ИЦХАК ФИНЦИ
Семейство е приютило кучето Спас и котката Нели.
радост и веселие царят в къщата. Но един ден те
прекаляват с пакостите и са изгонени. тогава
попадат в ръцете на злия дресьор. с тях той прави
фокуси. След дълго преследване, Мими и родителите
й успяват да открият и освободят четири негови
пленници. Започва веселият карнавал на доброто,
победило Злото, с песни танци и фойерверки.

ПЕТИМАТА ОТ МОБИ ДИК
1969 г. реж. Тодор Стоянов
ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ, МАРИУС ДОНКИН, ИРИНЕЙ
КОНСТАНТИНОВ,
САШКА
БРАТАНОВА,
МАЯ
ДРАГОМАНСКА
В една лятна утрин платноходката "Моби Дик"
поема курс към малък остров в Черно море, близо
до брега. На борда й са две момичета, две момчета
и десетгодишният Васко. Островът оживява от
веселите им викове. Екзотичната му тайнственост е
нарушена от появата на "морски вълк" Педро бракониер на кактуси. Неочаквано в подводната
пещера момчетата откриват диверсанти, които
преди това са потопили лодката им. Стават
необикновени събития. започват истински битки и
сражения около порутения параклис. Педро с
плуване стига до брега и довежда моряците от граничната охрана. Всичко завършва
щастливо... Но дали това, което се случва на този остров е действително?
ПЕТЪК ВЕЧЕР
1986г. реж. Людмил Кирков
МАРИЯ СТЕФАНОВА,
ВЕЛКО
МАВРОДИЕВ, ПАВЕЛ ПОПАНДОВ

КЪНЕВ,

СТЕФАН

Петък вечер. Предстоят два почивни дни, в които
пет жени ще могат да помислят за себе си. В тази
дъждовна есенна вечер на всяка една от тях се
случва нещо, което е по някакъв начин съдбовно за
тях, а в същност погледнато отстрани, това е
естественият ход на живота.

ПЛАНЕТАТА НА СЪКРОВИЩАТА
1982г. реж. Румен Петков
Земята е покрита с асфалт и бетон. Растенията и
животните са изчезнали. Младият астронавт Филип
намира звездната карта на капитан Флинт, на която
е посочено мястото на безценно съкровище. В
пътешествието
си
на
космическия
кораб
"Еспаньола" той се бори с подлите интриги на Джон
Суперсилвър и останалите звездни пирати. След
като преодолява магнитни бури и дупки във
времето, корабът се приземява на Планетата на
съкровищата. Филип и капитан Смолет побеждават
извънземни чудовища и гигантски лазерни капани.
Филип успява да изстреля съкровището към Земята,
от което се разпръскват семената на цветя и
боабаби, спуска с парашути зебри и хипопотами,
зайчета и крави, дори жив Мики Маус.

ПОД ИГОТО

1952г. реж. Дако Даковски

ИРОСЛАВ
МИНДОВ
Бойчо
Огнянов,
ЛИЛИ
ПОПИВАНОВА Рада Госпожина, ПЕТКО КАРЛУКОВСКИ
Боримечката, ВАСИЛ КИРКОВ доктор Соколов
България и под турско робство. В село Бяла Черква
се завръща от Диарбекир Иван Краличът. В
училището има открит урок. Учениците на Рада
Госпожина се притесняват от заплетените въпроси на
гърчеещия се Киряк Стефчов. Тогава се намесва
новият учител Бойчо Огнянов, който помага на
момичетата. Доктор Соколов и Огнянов организират
хората в таен комитет за вдигане на въстание.
Представителят на Клисура – Боримечката се среща с
Огнянов и му обещава подкрепа. От Киряк Стефчов турците разбират, че Огнянов е
Иван Краличът. Отиват да го арестуват в църквата, откъдето по време на служба той
се измъква с помощта на Колчо слепеца. На седянка в дядо Стойчовата къща в
Клисура моми и ергени се веселят. В същото време в мазето Огнянов оповестява
датата на въстанието. Подготовката на въстанието е в пълен ход. Рада и Бойчо
Огнянов си дават клетва за обич. Извършено е предателство и въстанието избухва
по-рано. Клисура и Бяла черква горят. Въстанието е жестоко потушено. Русия
обявява война на Турция и руските войски заедно с българските опълченци
освобождават България. Народът възторжено посреща победителите и празнува
дългоочакваната свобода.
ПОКРИВ
1978г. реж. Иван Андонов
Произведението
е
изградено
върху
народопсихологически мотиви, които често остават
неразбираеми и за чуждите зрители. копнежът по
свобода и волност бива озаптен, канализиран и
вкаран в "правия път".
Ценности сочени като
изконно български . мъжът трябва да построи къща,
се оказват по-силни от поривите на душата.

ПОСЛЕДНИЯТ ЕРГЕН
1974г. реж. Владимир Янчев
ТОДОР КОЛЕВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ГЕЦ, АНДРЕЙ
ЧАПРАЗОВ, ТАТЯНА ЛОЛОВА, ЦВЕТАНА МАНЕВА
Художникът Цоков - последният ерген в квартала,
предприема решителна стъпка в своя живот - да се
ожени. Оказва се, че преди това той трябва да води
малка война с родителите на любимото момиче,
които търсят по-подходяща партия за дъщеря си.
Малко остава родителите да спечелят битката.
Изправен пред възможността да се разделят с
любимата, Цоков прибягва до помощта на свой
близък приятел полковник. Двамата решително
щурмуват
еснафската
крепост.Любовта
тържествува.

ПОСЛЕДНО ЛЯТО
1974г. реж. Христо Христов
(по новелата "Последно лято" на Йордан
Радичков")
ГРИГОР ВАЧКОВ, ДИМИТЪР ИКОНОМОВ, БОГДАН
СПАСОВ, ВЕСКО ЗЕХИРЕВ, ЛИЛИ МЕТОДИЕВА и
др.
Иван Ефрейторов се е сраснал със земята и
традицията. Там се корени и неговата сила, там е
основата на неговия мироглед. Той иска да
предаде тези ценности и на сина си Динко, но
животът, за добро или лошо, се развива по свой
начин.

ПОХИЩЕНИЕ В ЖЪЛТО
1980г. реж. Мариана Евстатиева - Биолчева
Деца от софийски квартал са в стихията на
своите игри. Малкият Васко - изчезва.
"Следствието",
което
децата
предприемат,
започва като игра, но постепенно завладява
цялото им въображение.
Оказва се, че Васко действително е бил
"отвлечен" от един лекар.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ДИВИТЕ ЗАЙЦИ
1973г. реж. Едуард Захариев
ИЦХАК ФИНЦИ, ФИЛИП ТРИФОНОВ, ГЕОРГИ РУСЕВ,
ЕВСТАТИ СТРАТЕВ, ТОДОР КОЛЕВ
За мнозина зрители самата идея за преброяване
на димите зайци е абсурдна. Но в действителност
статистиката наистина се интересува и обобщава
всичко.въпросът е как, къде и защо се провежда
поредното
преброяване
или
по-скоро
мероприятие. Именно разликата между реална и
необходима работа и проведената почти военна
операция, за която всички са наясно, че е ялова,
поражда
комичния
ефект
и
показва
разминаването
между
високите
цели
и
житейската истина.

РАЗВОДИ, РАЗВОДИ...
1989г.
Пет малки комедийни новели:
"Разводът преди" - реж. Георги Стоев
"Свидетелите" - реж. Иванка Гръбчева
"Разводът сега" - реж.Георги Стоев
"А сега към морето" - реж. Ивайло Джамбазов
"Крехко равновесие" - реж. Веселин Бранев

РИЦАР БЕЗ БРОНЯ
1966: реж. Борислав Шаралиев
ОЛЕГ КОВАЧЕВ Ваньо, АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ вуйчо
Георги, МАРИЯ РУСАЛИЕВА Емилия,
ЦВЯТКО НИКОЛОВ Стамов, бащата

майката,

На улицата в столичен жилищен комплекс едно семейство
се суети около новия Вартбург и потегля на първия излет
с нея. 9 годишният Ваньо бъбри весело, но бащата го
смъмря. Майката слага трапеза на открито и в този момент
колата потегля по наклона. Уплахата им, че малкият е
вътре отминава – палавникът изкача от храстите вдигайки
си панталонките. Ваньо често играе сред блоковете с
дървени
мечове
и
картонени
рицарски
доспехи.
Постепенно се сблъсква с живота на възрастните.
Неговата учителка идва при баща му, който е началник в
министерството със справедлива молба, а той я отпраща.
Момчето е смутено – защо родителите му говорят едно, а
вършат друго? То се чувства все по-самотно и мислено
разговаря с единственият човек на когото се доверява –
вуйчо Георги. Само с него Ваньо се чувства щастлив.
Двамата посещават печатница, репетиции в театъра,
гледат филм. Вуйчо Георги не прекъсва думите и
въпросите на Ваньо, отнася се към него сериозно. И когато се прибира в къщи, момчето
притиска до себе си кристалния отломък подарен от вуйчото, за да го показва като чудо. Как
ще влезе в живота този малък Рицар без защитна броня срещу грубостта и егоизма?

С ДЕЦА НА МОРЕ
1972г. реж. Димитър Петков
ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ, ПЕТЪР ПЕЙЧЕВ, ИВАЙЛО
ДЖАМБАЗОВ
Две новели, в които героите са едни и същи лица,
прекарващи лятната си ваканция на море. "Делфинът" Група деца заедно с родителите си са на почивка в
Несебър. За тях Огнян става кумир - силен смел и
отличен плувец. Той им разказва за приятелството си с
един делфин.Една вечер Огнян и Елена закъсняват.
Децата не смеят да се приберат в къщи, защото
родителите на Елена знаят, че тя е с тях. Затова са
наказани, но никой не издава тайната. на другия ден за
тяхна изненада го заварват с друго момиче и чуват как
разказва същата история за делфина. "Фотолюбител" Децата решават да разнообразят игрите си, като се
занимават с фотолюбителство. Така без да искат
нарушават плановете на техния съсед от София чичо Манчо, който е в командировка с чужда
жена. Чичо Манчо прави няколко неуспешни опита да вземе фотоапарата с компрометиращата
снимка.

САМОДИВСКО ХОРО
1976г. реж. Иван Андонов
ПАВЕЛ ПОПАНДОВ, МАРИАНА ДИМИТРОВА, ПЕТЪР
СЛАБАКОВ, ВЕЛКО КЪНЕВ
Малък провинциален град. Една от неговите
забележителности и младият художник Павел
Сираков. Той е открил първата си изложба. Силно
привлича вниманието картината "Самодивско
хоро" - млади голи жени, увлечени в самодивски
танц. местните ценители на изкуството са
припознали
в
една
от
самодивите
добропорядъчна съпруга. Скандалът е налице.
СВАТБИТЕ НА ЙОАН АСЕН
1975г. реж. Вили Цанков
АПОСТОЛ
КАРАМИТЕВ,
ЦВЕТАНА
НЕВЕНА КОКАНОВА, КОСТА ЦОНЕВ

МАНЕВА,

13-ти век. Византийската империя е в упадък.
Законният наследник на българският престол
Йоан Асен, с подкрепата на руския княз Юрий,
превзема столицата и сяда на търновския
престол. На него са подвластни не само мирът и
войната, но и съдбите на хората. Сега е
необходим с цената на всичко. Започва времето
на сватбите. Йоан Асен изпраща любимата си
жена Мария в манастир, за да се омъжи за
инфантилната принцеса Ана, след това за
дъщерята на победения Теодор Комнин - Ирина.
заради могъществото на държавата царят жертва
не само своето, но и щастието на дъщеря си
Белослава, на брат си Александър. Сбъдват се
думите на княз Юрий: "С безпощаден ум те е
дарил Господ, и ти ставайки цар, ще страдаш от
това".
СЕЛЯНИНЪТ С КОЛЕЛОТО
1974г. реж. Людмил Кирков
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ГЕЦ, ДИАНА ЧЕЛЕБИЕВА,
ГЕОРГИ РУСЕВ, ЕВСТАТИ СТРАТЕВ, МАРИАНА
АЛАМАНЧЕВА, СВЕТОСЛАВ ПЕЕВ, БОГДАНА
ВУЛПЕ, ИВАН ОБРЕТЕНОВ и др.
Йордан е селянин, но вече живее и работи в
града. В почивните си дни той се връща в
родното си село. И така възседнал велосипеда,
той се оказва между града и селото. В селото е
разпределена младата фармацефтка Маглена,
която живее под наем в неговата къща. Той се влюбва в нея. За да бъдат заедно
Йордан издейства преместването на един цех от завода в селото, но никой не иска
да го последва. Постепенно той разбира, че времето безвъзмездно е отминало, а той
се носи на една педя разстояние над земята - на педалите на едно колело.

СИРНА НЕДЕЛЯ
1993г. реж. Радослав Спасов
АЛЕКСАНДЪР МОРФОВ, ИВАН ГРИГОРОВ, НИКОЛАЙ
ДОДОВ, СЕФАН КИТАНОВ
Пиринска Македония от края на 40-те години.
Време на терор и раздори. Лековерен романтичен,
Ангел става удобен за манипулиране от хората на
властта. Той провокира бунтове на циганското
население. За да му се даде "легенда" милицията
преследва неговите близки. Погубена е и любовта
му към Стойка. Уж нелегално, Ангел преминава
гръцката граница и се свързва с група горяни.
Подлъгва ги и те попадат в засада. От този момент
животът му преминава в непрекъснат страх от
възмездие. Накрая идва просветлението. Но ще
донесе ли то изкупление на греховете и прошка?
Това е съдбата на един човек, роден като ангел,
живял като безбожник и умрял като вампир.
СИРОМАШКО ЛЯТО
1973г. реж. Милен Николов
ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ, ИВАН КОНДОВ, ТАТЯНА
ЛОЛОВА, ИЦХАК ФИНЦИ, ЛЕДА ТАСЕВА и др.
Методи Рашков се пенсионира. Започва безропотно
да изпълнява всички задачи поставени от снахата и
сина му и постепенно ролята му в живота се свежда
до функциите на една домакиня. За да запази
достойнството си пред приятели и познати, той се
оплита в лъжи и това го поставя в конфузни и
смешни ситуации. Всичко постепенно се натрупва и
взривът е неизбежен. Поводът на избухването му е
дребен, но с важни последици. Рашков напуска
дома си и започва "безгрижен живот". Твърде скоро
безделието му омръзва, започва да се чувства
самотен и никому ненужен. Той се завръща у дома
си, където радостно го посреща семейството, но в
увеличен състав - родило се е второ внуче.
СКЪПА МОЯ, СКЪПИ МОЙ
1986г. реж. Едуард Захариев
ИВАН ДОНЕВ, МАРИАНА ДИМИТРОВА, ПЛАМЕН
СИРАКОВ
Иван и Ана заедно с двете си деца пристигат да
живеят и работят в София. Всичко върви добре до
момента, в който се появява Владо - млад мъж,
прекъснал следването си, който работи във
фабриката на Ана. Иван чувства промяната в
отношението на жена си към него и узнава за
причината на едно анонимно писмо. В дома идва
Владо, който открито говори за чувствата си към
Ана и желанието му да я направи щастлива. Владо
иска тя да стане негова жена. В семейството
настъпва криза. Изменила ли е Ана на съпруга си?
Оправдана ли е ревността на Иван? Тези въпроси не
остават в рамките на любовния триъгълник, а се
прехвърлят върху децата, колегите, приятелите...

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВСИЧКО
1962г. реж. Петър Василев
СТОЯНКА МУТАФОВА, АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ, ГЕОРГИ
КАЛОЯНЧЕВ
Апостол завършва висшето си образование на
стоматология с отличие. Когато отива да получи
назначението си, получава разпределение в село
Вълчидол. Ядосан от това Апостол постъпва на
работа в чудноватото предприятие "Софгркомбитус".
назначават го като "специалист по всичко". Апостол
е влюбен в Нели. С нея живее приятелката и
съименница, в която е влюбен Спиро. Той съобщава
на Апостол, че ще се жени за Нели. без да подозират
че става въпрос за две различни момичета, двамата
приятели се скарват. Спиро напуска квартирата и
става спортна звезда. Апостол едва не се удавя в
една баня. Двете Нели и Спиро упорито го търсят.
Неговата Нели е от Вълчидол. Апостол решава да
замине с нея.
СТАРИННАТА МОНЕТА
1965г. реж. Владимир Янчев
Шнайдер е учител по история в ГДР и е колекционер
нумизмат.
Отдавна търси монета, чиято родина е България.
Пристига на нашето черноморие. Запознава се с
естрадната певица Яна. С радост колекционерът
открива, че тя носи на верижка старинна монета, за
която мечтае. В същото време българските санитарни
власти го издирват, тъй като се е получила
телеграма, че Шнайдер е бил в контакт с болен от
опасна заразна болест. Яна и Шнайдер се влюбват.
Тяхната любов преодолява недоразуменията около
старинната монета.
СЪДИЯТА
1986г. реж. Пламен Масларов
ГЕОРГИ ЧЕРКЕЛОВ, ДЖОКО РОСИЧ, ВАСИЛ БАНОВ,
ПЛАМЕН ДОНЧЕВ, КРЪСЬО ЛАФАЗАНОВ, КИРИЛ
ВАРИЙСКИ и др.
По силата на Берлинския договор от 01.07.1878г.
България е разделена на части. Шест години по-късно
в 1884г. тя все още съществува като княжество
България, Източна Румелия, а част от Тракия и
Македония остават в пределите на Османската
империя.
В един град пристига нов съдия. В околностите на
града е зарито голямо съкровище от злато,
принадлежало на бея, управлявал тук преди години.
Златото трябва да бъде намерено, за да се закупи
оръжие за борците на Съединението. Благородна
задача, заради която четирима патриоти влизат в
единоборство с шайка авантюристи, които също
търсят съкровището.

ТАРАЛЕЖИТЕ СЕ РАЖДАТ БЕЗ БОДЛИ
1970г., реж. Димитър Петров
ИВАЙЛО ДЖАМБАЗОВ, НЕЙКО НЕЙКОВ, ПЕТЪР
ПЕЙЧЕВ, АНДРЕЙ СЛАБАКОВ, САРКИЗ МУХИБЯН
Трите новели от този детски филм крият сериозни
послания към всички зрители. От една страна е
чаровният весел и забавен детски свят на мечти и
фантазии. От друга, проблемът на едно общество,
което иска унифицирано и безропотно младо
поколение. А детските души са крехки и раними.

ТОПЛО
1978г. реж. Владимир Янев
ТОДОР КОЛЕВ, СТЕФАН ДАНАИЛОВ, ГРИГОР ВАЧКОВ
Живущите в една кооперация желаят да имат парно
отопление. Подписват договор с трима майстори и
дават предплата. Майсторите изкопават дупки по
стените,
подовете
и
таваните
и
изчезват.
Потърпевшите ги откриват в затвора. Договарят се с
директора тайно да пуска майсторите, за да
завършат работата, а гражданите по ред да дежурят
вместо тях в килиите. Работата е свършена, но в
един момент на подсъдимата скамейка се оказват
директорът на затвора и тези които са искали да
обезпечат "топлото" си за зимата. За всеобщо
облекчение съдът ги оправдава, като взима под
внимание безкористните им подбуди, а... и някои от членовете на съда също искат да
си прокарат парно.

ТРИМАТА ГЛУПАЦИ
анимация
1970-1992г. реж. Доньо Донев
Поредицата търси анимационен еквивалент на
понятието "глупост".
В действията си героите стигат до чистият абсурд с
най-добри
намерения.
Геговите
ситуации
предизвикват силен смях, но детайлите постоянно
напомнят за националния характер на българина,
погледнат не от най-добрата му страна. В някои от
сериите има очевиден социален подтекст.

ТРИМАТА ОТ ЗАПАСА
1971г. реж. Зако Хеския
ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ, НИКОЛА АНАСТАСОВ, КИРИЛ
ГОСПОДИНОВ
1945г. Бойци от първа българска армия водят
тежки боеве за освобождаването на Унгария от
хитлеристите. Към фронтовата линия пътуват
трима войници от запаса - Иван, Спиро и Пейо. От
цялото им поведение и външен вид личи, че са
съвсем неподготвени за предстоящите битки.
постепенно тримата верни другари стигат до
трагичния миг, който ги променя изцяло.

ТЪРНОВСКАТА ЦАРИЦА
1980г. реж. Янко Янков
КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА
СКОРЧЕВА

СТЕФАН

ДАНАИЛОВ,

ЕЛИ

Велико Търново началото на 20 век. От Париж се е
завърнал младият доктор Старирадев. Той е от
заможен род и близките му искат да го оженят за
Елеонора - богата но болнава млада жена. В дома на
Старирадеви работи като прислужница Марина.
Заради нейната жизненост и красота, всички я
наричат "търновската царица". Старирадев се
влюбва в нея. Избухва Балканската война, а с това
идват и обозите с ранени и болни от холера
войници. Егоизмът и себелюбието на д-р Старирадев
го оставят безучастен към страданието на хората. За
Марина остава единствения възможен избор сам да
намери своето място в живота.
ТЪРСИ СЕ СЪПРУГ ЗА МАМА
1985г. Маряна Евстатиева - Биолчева
ЦВЕТАНА МАНЕВА, БОГДАН
ПРАХОВ, ПАВЕЛ ПОПАНДОВ

ГЛИШЕВ,

ВЕСЕЛИН

Осемгодишния Алек живее с майка си. Той чувства,
че след развода с баща му в нейния живот се е
образувала празнота. Алек решава да й помогне,
като и намери подходящ съпруг. Неговият избор
пада върху един спортист. След това се спира на
симпатичен шофьор на автобус, но и двамата се
оказват неподходящи. Тогава случайността го среща
с чичо Чони, когото харесва от пръв поглед. Детето
се чуди какво да направи, за да срещне майка си с
този човек. Алек мисли, че след това запознанство
ще престанат срещите й с чичо Минчо, който му е
несимпатичен. Но всички планове на Алек пропадат.
Постепенно той започва да разбира, че няма право
да решава съдбата на майка си и тя сама ще избере
този, с когото иска да живее.

ТЮТЮН
1962г. реж. Никола Корабов
НЕВЕНА КОКАНОВА Ирина, ЙОРДАН МАТЕВ Борис
Морев,
МИРОСЛАВА
СТОЯНОВА
Лила,
ИВАН
КАСАБОВ Павел Морев
Борис и Павел Мореви са синове на провинциален
учител. Павел е комунист, а Борис мечтае за власт и
пари. На гроздобер той среща Ирина – дъщеря на
стражар, в която се влюбва. Павел е влюбен в
приятелката й Лила. Дъщерята на собственика на
тютюневата фабрика, Мария е влюбена в Борис. След
време той се оженва за нея, а след смъртта на баща й
наследява фабриката и навлиза в
света на едрия
капитал. Ирина завършва медицина. Става любовница на
Борис, тъй като жена му е душевно болна. След нейната
смърт те се оженват. Втората световна война е към края
си. Борис замисля крупна сделка с гръцки търговец.
Реализацията и зависи от генералния директор на
германски тютюнев концерн за Източна Европа – фон Гайер. Борис моли Ирина да
издейства благоразположението му. Привлечена от ницшеанската философия и
аристократизма на куция германец, Ирина става негова любовница. Тримата заминават за
Гърция. Борис урежда голямата сделка на своя живот. Изтощен от алкохола заболява от
малария и умира. Англичаните настъпват. Партизаните минават в открити бойни акции.
Идва 09.09.1944г. Ирина е погребала на мястото където са се срещнали за първи път. Тя е
отново на това място , но съвсем сама. Отеква изстрел.

ХИТЪР ПЕТЪР
1960г. реж. Стефан Сърчаджиев
РАЧКО ЯБЯНДЖИЕВ, ЛЕО КОНФОРТИ, КОНСТАНТИН
КИСИМОВ, ГЕОРГИ ПОПОВ, ЕЛИСАВЕТА РУСКОВА
Живял някога по българските земи момък на име Петър.
Той бил беден, но сърцето му - весело, а умът - остър
като наточена секира. За парче хляб става ратай у поп
Ставрос. По Гергьовден на два пъти прави за смях
чорбаджията Стамо. Попът и чорбаджията решават да си
отмъстят и измислят някакви борчове от времето на дядо
му, които с лихвите са станали непосилни за плащане.
Петър се сбогува с чорбаджийската дъщеря Росица,
напуска селото и тръгва по широкия свят да търси
Правдата. В малък хан той среща остроумният и мъдър
старец Настрадин Ходжа. Двамата с него идеално се
допълват в борбата им срещу злото.

ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ
1982г. реж. Веселин Бранев
АНТОН
РАДИЧЕВ,
ЖИВКО
ГАРВАНОВ,
ИРЕН
КРИВОШИЕВА
Началото на 30-те години. Малък провинциален
град. Тинка е камериерка в хотел "Централ". често
собственикът я изпраща в стаите на по-отбрани
гости, като секс компаньонка. Около нея се
завърта пъстър калейдоскоп от мъже - хотелиерът,
полицейският, аптекарят, търговци и чифликчии от
околните села. монотонният ритъм в града е
нарушен от пристигането на пътуващ театър. У
една от актрисите Тинка открива въплъщение на
своя идеал, но скоро разбира, че и тази жена е
жертва като нея на обществото, в което
господстват лицемерният морал и вълчите нрави.
Отзвук от световната ретровълна. Поглед към
провинциалното
ежедневие
и
спокойното
безвремие на 30-те години на ХХ век.

ЦАР И ГЕНЕРАЛ
1965г. реж. Въло Радев
ПЕТЪР СЛАБАКОВ, НАУМ ШОПОВ
Силно психологическо произведение с модерен
изказ. Двубоят между двамата мъже е в
плоскостта на отговорност за съдбата на
България. И двамата са загрижени за бъдещето
на страната, но го виждат по различен начин.
Генерал Владимир Заимов- разкрит съветски
разузнавач - антифашист, е осъден на смърт
чрез разстрел. Цар Борис ІІІ е на лов, но се
очаква неговото потвърждение за екзекуцията
по телефона. мислите му го връщат към
събитията през изтеклите месеци.
ЧЕРНИТЕ АНГЕЛИ
1970г. реж. Въло Радев
Шестима ремсисти - три момичета и три момчета,
организират бойна група за изпълнение на
смъртни присъди над народни врагове. Творбата
има
амбиции
и
за
кореспонденция
със
световните събития, доколкото косвено подкрепя
сходните акции на т.н. градски партизани в
Латинска Америка през онези години. Успехът
сред зрителите близо 3 250000 души за двете
серии - не е заради идеологическият пласт, а
благодарение добрата игра на популярните
млади актьори и представения им живот,
изпълнен със силни лични чувства.
ШВЕДСКИТЕ КРАЛЕ
1967г. реж. Людмил Кирков
КИРИЛ
ГОСПОДИНОВ,
ЦВЕТАНА
МАНЕВА,
КОНСТАНТИН КОЦЕВ
Момчетата от една строително-монтажна бригада
от металургичния комбинат в Кремиковци са
хора с изградени характери, които знаят какво
искат
и
могат.
Постигнали
са
известно
материално благополучие. Всеки разсъждава за
смисъла на своя живот. поради честите
отсъствия от дома Горан не може да участва
пълноценно във възпитанието на децата си.
Младата и красива жена на Благо не желае да се
примири със самотата и търси топлота извън
семейството. А Спас решава да си вземе отпуска
и да замине на море, където в луксозен хотел да
си поживее като "Шведските крале". Но пъстрият
и шумен свят го посреща без интерес. Колкото и
да се опитва да се държи на "ниво", Спас изпада
в смешни, а често
пъти жалки ситуации.
постепенно започва да разбира, че това, което
му се е струвало примамливо е само лъскава
фасада.

ШАРЕН СВЯТ
1971г. реж. Милен Николов
"Изпит"
Младият бъчвар Лио се явява на изпит пред задругата
на майсторите и получава майсторски пояс и титла
"уста".
Другоселецът Карата се поръчва каца за сирене.
Когато кацата е готова селяните се присмиват на
младия майстор, защото обръчите и са дървени.
тогава Лио се хваща на облог с ходжата, да хвърли
кацата в дерето и ако тя остане здрава, ходжата ще
позволи да му обръсне брадата.
"Гола съвест"
1932г. Гроздан е горски в землището на село Доралък
и член на управляващата Демократическа партия.
Гората се изсича незаконно, той се оплаква на кмета,
който го уволнява. Гроздан праща телеграма до
министъра и иска анкета. Проверката установява, че
Гроздан е прав. След няколко дни Гроздан е обвинен и
трябва да внесе гаранция от 5000 лв., за да не попадне
в затвора. Той научава, че най-скъпото нещо е "чистата съвест".

ШИБИЛ
1967г. реж. Захари Жандов
ПЕТЪР СЛАБАКОВ, ДОРОТЕЯ ТОНЧЕВА
В годината на турското робство в планината
властва страшният хайдутин Шибил. От
разбойника Шибил се страхуват и селото и
градът. За главата му е определена награда.
Един ден през прохода минават група жени. От
пръв поглед той се влюбва в Рада - красивата
дъщеря на Велико кехая. Тази любов
преобразява Шибил. Той престава да мисли за
грабежа и хората му го изоставят. Шибил е
готов да слезе в селото и официално да поиска
ръката на Рада от баща й., въпреки, че
подозира клопката и знае, че това може да му
струва живота. Рада излиза да посрещне своя
любим. Тя не знае, че баща й го е предал.
ЩУРЕЦ В УХОТО
1976г. реж. Георги Стоянов
ПАВЕЛ
ПОППАНДОВ
Евтим,
СТЕФАН
МАВРОДИЕВ Пешо, ТАТЯНА ЛОЛОВА Властната,
ИЦХАК ФИНЦИ Гошо
Един “филм на пътя” по български. За героите
преместването от селцето до града е огромно
преживяване и повод за сериозна преоценка
на досегашния им живот и намеренията за
бъдещето. В действителност пътят се движи
покрай тях и им представя различни житейски
съдби. Това фрагментира повествованието на
почти самостоятелни новели, в които блясват с
актьорските си възможности Татяна Лолова,
Ицках Финци, Павел Попандов, Стефан
Мавродиев и др.

ЯН БИБИЯН
1985г. реж. Васил Апостолов
Десет годишният Ян Бибиян подучен от приятеля
си дяволчето Фют върши своите ежедневни пакости
и лудории. Той се среща с дяволи, които го учат на
всички "лоши работи" с магьосника Мирилай-лай и
с неговите люлючета, със Зелената вещица и
Виолетовата вещица, за да разбере накрая, че
добротата е онова качество, което прави живота
по-хубав и весел.

