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СТРАЖИЦА ПОСРЕЩА  
„ПЪТУВАЩО ЛЯТНО КИНО С БНТ1“ 
  

Малко преди празника на града, 
който се отбелязва всяка година на 15 
август – „Успение Богородично“ – 
„Пътуващо лятно кино с БНТ1“ пристига в 
Стражица. На 4 август (събота) от 21:00 
часа в лятното кино ще бъде представена 
комедията в две части – „Резерват за 
розови пеликани“ и „Легенда за белия 
глиган“ на режисьора Иван Джамбазов. 
Прожекцията ще бъде съпътствана от 
Пътуващата детска библиотека на БНТ – 
специален модул на националната 
кампания за възстановяване на летните 
кина в България за размяна и подарък на 
детско-юношеска литература. 

Комедията за деца разказва история, 
в която шест хлапета, изпратени да 
отслабват в дебелариум, се борят героично 
с глада. В приключения и изпитания, те се 
научават какво е приятелство и как се 
става истински малък мъж. В продукцията 
участват актьорите Кръстьо Лафазанов, 

Теодор Елмазов, Иван Джамбазов, Даниела Кръстева, Валентин Ганев, Десислава 
Тенекеджиева, Валентин Танев, Стефан Щерев, Георги Къркеланов, Теодор Донев, 
Константин Чичев, Христа Николова, Кристиян Арсов, Михаил Цапов и други. 

Филмът е отличен със специалната награда на журито за най-добър детско-юношески 
филм на четвъртия балкански фестивал на детското кино „Златна амфора“ (2003 г.), както и 
за оригинално постижение в телевизионното игрално кино за деца и юноши „Златната 
ракла“ (2003 г.). Диплом за операторско майсторство от 28-мото издание на фестивала 
„Златна ракла“ (Пловдив, 2003) получава Ивайло Пенчев. Сценарият е дело на Ивайло 
Джамбазов, Ивайло Пенчев и Костадин Костадинов. Музиката е композирана от Кирил 
Илиевски и Константин Илиевски, като изпълнението на финала е на певицата Ивелина 
Балчева. 

По време на прожекцията в Стражица ще бъдат представени и две късометражни 
продукции: създадения по едноименния разказ на Йордан Йовков филм „Серафим“ 
(продуцент „No Blink“) на режисьора Ваня Донева и „Царят на купона“ на режисьора 
Йоргос Зоис, продуциран от общоеропейската кампания на Европейския съюз „EU&ME“. 

Следващата прожекция от програмата на седмия сезон на „Пътуващо лятно кино с 
БНТ1“ ще бъде в Дряново във възстановеното лятно кино в града. На 5 август (неделя) от 
21:00 ч. ще бъде представен новият филм на режисьора Стефан Командарев „Посоки“. 

Тазгодишното турне на кампанията включва безплатни прожекции в общо 24 
населени места в страната. Специално за зрителите на БНТ атмосферата от гостуванията на 
пътуващото кино ще отразяват журналистите Анна Ангелова, Елица Кънчева и Драгомир 
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Драганов. Репортажите ще бъдат излъчвани в специален модул от 12:30 ч. в делничните 
дни, веднага след обедната информационна емисия „По света и у нас“ по БНТ1. 

 
UПовече за проекта „Пътуващо лятно кино с БНТ1“ 

 
От началото на проекта през 2012 г. „Пътуващо лятно кино с БНТ1“ достигна и до 

най-малките селища в страната, където кино няма от десетилетия. През изминалите шест 
години повече от 100 000 души гледаха 168 безплатни прожекции. 57 български заглавия 
от игралното, документалното, късометражното и анимационно кино срещнаха нови 
почитатели. Кинотеатрите в Карлово, Елена, Бяла, Генерал Тошево, Кърджали, Велико 
Търново, Силистра, Криводол, Поморие, Перник, Ямбол, Плевен, Варна, Шумен, 
Българово и в селата Черни Осъм (Троянско) и Орешак (Троянско) вече са възстановени.  

Кампанията на БНТ е носител на престижните награди Eventex Awards България и 

Eventex Awards International, както и на „Златно сърце“. 
 
Подробна информация за градовете и филмовите прожекции можете да следите 
на сайта на БНТ или във  Facebook - https://www.facebook.com/LiatnokinoBNT/. 

 
Проектът се осъществява с подкрепата на: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА 

БАНКА, ВОЛТАРЕН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, Издателска къща „ХЕЛИКОН“, NO 
BLINK, EU&ME 


