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Филмова трилогия, възкресяваща събития, 
предхождащи и съпътстващи създаването на 
българската държава в средата на 7- век. 
Следвайки завета на своя баща, синовете на Хан Кубрат, 
след смъртта му повеждат племената в търсене на нова 
родина. Най – младият от тях – Аспарух, след 
двадесетгодишно странстване, търсейки земя за за своя 
народ, достига до устието на река Дунав. 
Филмовият разказ се води от името на византийският 
хронист Велизарий, попаднал като пленник и 
съпътстващ Аспарух в неговия поход. Той става 
свидетел на героичните усилия на българите да 
отвоюват жизнено пространство на юг от Дунав и да 
създадат нова държава.

- Режисьор е Людмил Стайков, сценарист е Вера 
Мутафчиева.

- Оператор е Борис Янакиев.
- Музиката във филма е композирана от Симеон Пиронков.

- - Филмът е заснет в село Рибен . 
Състои се от три части :

1.част „Фанагория“ – 95 минути
2. част: „Преселението“ – 113 минути
3. част: „Земя завинаги“ – 125 минути

УЧАСТВАТ:Стойко Пеев,Антони Генов,Васил         
Михайлов,ГеоргиЧеркелов,Аня Пенчева,Йосиф 

Сърчаджиев,Джоко Росич,Ваня Цветкова

“Хан Аспарух“ създаден 1981 г 



Борис I (1984)

Действието се развива през 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 е религията. 
Така се извършва знаменателното събитие –
Покръстването. 
Княз Борис І достига и до друго прозрение – на 
държавата е необходим единен език и писменост. Той 
приема учениците на Кирил и Методий, създавайки 
Охридската и Преславската книжовни школи
Филмът се състои от две части-Покръстването и Слово 
за буквите.
Режисьор е Борислав Шаралиев ,по сценарий на Анжел 
Вагенщайн. Оператор е Венец Димитров.Музиката във 
филма е композирана от Веселин Николов.
Участват :Стефан Данаилов,Борис Луканов,Анета 
Петровска ,Антони Генов,Венцислав Кисьов,Ириней 
Константинов,Иван Иванов,Янина Кашева и др.



Сватбите на Йоан Асен (1975)
Действието се развива през 13-ти век. Византийската империя е в 
упадък. Законният неследник на българския 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 мир с цената на всичко. Започва времето на 
сватбите.
Йоан Асен изпраща любимата си жена в манастир, за да се омъжи 
за инфантилната принцеса Ана, след това за дъщерята на 
победеният 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“.

Режисьор- Вили Цанков, по сценарий на Евгени 
Константинов.Оператор еВенец Димитров. Музиката
във филма е композирана от Борис Карадимчев и 
Георги Минчев.
Това е последният филм на Апостол Карамитев (в 
ролята на Йоан Асен), който умира по време на 
снимките на филма, и бива заместен от Коста Цонев, 
който играе брат му и самия той.
Други актьори участници са :Иван Кондов,Невена 
Коканова,Стефан Данаилов,Цветана Манева,Анета 
Сотирова,Антон Горчев и др.



Константин Философ (1983)
България е на пътя между две религии. 
Византия признава силата на мъдростта. Историята очаква 
новото развитие. Двама братя имат свята мисия – да дарят 
светлина на славяните.
Филм за първите години на Константин Кирил, за неговото 
израстване като философ, дипломат и създател на 
славянска писменост. След дълъг път в търсене, 
просвещение, борба, предателство и отшелничество, 
пътят е открит.

„Константин Философ“ е 6 сериен телевизионен 
филм  на режисьора Георги Стоянов,по сценарий 
на Никола Русев. Оператор е Христо тотев. 
Музиката във филма е композирана от Симеон 
Пиронков
Реализирана е и 2-серийна версия на филма през 
1985 година за разпространение в кината.
Участват:Руси Чанев,Наум Шопов,Марин 
Янев,Георгии Черкелов,Велко Кънев,Ели 
Скорчева,Ицках Финци,Рашко Младенов и други.



Под игото (1990)

България е под турско робство. В село Бяла черква се завръща след бягство от 
Диарбекир Иван Краличът. В училището има открит урок. Ученичките на Рада 
Госпожина се притесняват от заплетените въпроси на гърчеещият 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 седянката в 
дядо Стойковата къща в Клисура моми и ергени се веселят. В същото време в 
мазето Огнянов оповестява датата на въстанието.Подготовката на въстаниетое 
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.
В романа си „Под Игото“ Иван Вазов създава цяла галерия от герои, които 
живеят във всяко българско сърце. Под режисурата на Дако Даковски на екрана  
на 9 серийния телевизионен филм оживяват образите на Бойчо Огнянов, Рада 
Госпожина, Доктор Соколов, чорбаджи Марко, Колчо Слепеца и др., 
пресъздадени от изключителните актьори-Андрей Слабаков,Елена 
Маркова,Илия Караиванов,Любен Чаталов,Георги Георгиев—Гец,Георги 
Парцалев,Георги Калоянчев  и др.



Записки по българските въстания (1976)

„Записки по българските въстания“ е 13 сериен телевизионен 
филм, по сценарий и режисура на Георги Бранев и Веселин 
Бранев. Оператори са Атанас Тасев и Стоян Злъчкин. 
Създаден е по книгата «Записки по българските въстания «  на 
Захарий Стоянов. Музиката във филма е композирана от 
Красимир Кюркчийски.
Участват :Стоян Стоев,Илия Караиванов,Александър 
Александров,Иван налбантов,Цветана Николова,Антони 
Генов,Георги Мамалев,Марин Янев и др.



Време Разделно (1987)

В Родопите, долината Елинденя, пристигат еничари, за 
да принудят българското население да приеме „правата 
вяра“. Предвожда ги Караибрахим, роден по същите 
места, взет от турците още като дете. Селяните от 
Елинденя решават да скрият жените и децата. 
Караибрахим се настанява в конака на Сюлейман ага. 
Иска от него да му съдействува. Нарежда да се съберат 
първенците на селото. 
Село Чепино е опожарено. Жителите му търсят спасение 
в съседните планини. Манол, един от най-видните мъже 
в селото, предлага на Сюлейман ага да ги поведе срещу 
еничарите. Но агата не може да се вдигне срещу 
падишаха. Първенците се събират в конака. Заявяват на 
Караибрахим, че вярата си няма да дадат. 
Дошло е време разделно.

Филмът е във 2 части. по по 
едноименния роман на Антон Дончев.

Режисьор е Людмил стайков .Оператор
е Радослав Спасов.

Участват : Йосиф Сърчаджиев,Руси 
Чанев,Аня Пенчева,Васил 

Михайлов,Константин Коцев ,Стойко 
Пеев и др. 



Българското кино обича и пресъздава българската история.
Представените в презентацията филми за мен са най-
показателни, но не и единствени за връзката между 

българската история и българското  кино.
Представените филми са 

въздействащи,емоционални,вълнуващи и за мен достоверно 
пресъздават важни моменти от българската история.

Актьорите са гениални.
Смятам,че можем да се горедеем с нашите 

режисьори,сценаристи,композитори,оператори и актьори.
Нация,която цени и пресъздава историята си във филми е 

нация ,която уважава собствената си идентичност и се гордее с 
нея.

Аз се гордея,че съм българин  ,че обичам ,чета и ценя 
българската история.



Благодаря 
за вниманието!
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