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Програма „Христо Ботев“, втората национална програма на БНР, е с утвърдена и лоялна аудитория. Тя 
е единствената национална радиопрограма за култура и изкуство. Месечно, програмата се слуша от 

над 376 000 слушатели, като те прекарват средно по около 1 астрономически час с предаванията й.

ТОП 20 РАДИОСТАНЦИИ

СЕДМИЧЕН ОБХВАТ (%)
Данните са за 2021 г.

Програма Христо Ботев има по-висок процент седмични слушатели и това ѝ позволява да заеме второ място сред програмите на БНР.
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От 8 до 9 е времето за среща на различни гледни точки в опит да се надскочи информационния дневен ред и да бъдат откри-
ти значимите за обществото проблеми, които имат, разбира се, и своето актуално битие. От 9 до 10 е времето за разказване 
на историите и на срещите с онези хора, които водят света ни напред. Краят на часа е времето, в което същия този свят виж-
даме през погледа на редактора. Вторият водещ застава пред микрофона в 10 часа, за да преведе слушателите през един 
публицистичен час, тръгващ от човешка история и търсещ дискусионно изследване на няколко територии: културно наслед-
ство и градски проблеми (понеделник), образование (вторник), човешки права, социални проблеми и здравеопазване в 
рамките на човешкото и социалното ни право да оцелеем (сряда), икономика (четвъртък).

понеделник до четвъртък от 8:15 - 11:00 часа, петък 8:15 - 10:00Нашият ден

Предаване за разследваща журналистика, криминални и съдебни новини, дела срещу мафията и организираната прес-
тъпност, частни случаи и правни казуси на слушатели, съвети на юриста, разголване на магистрати, смях от съдебните 
зали.

петък 10:00 - 11:00Законът и Темида
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Основната философия на екип „За здравето“ е: ние не лекуваме от ефира, но помагаме. Не подлагаме на съмнение мисълта 
на Рей Бредбъри, че „болестта е занимание самотно“, а добавяме и тази на Скот Фицжералд, че хората не са просто бедни 
или богати, щастливи или нещастни... Те са само два вида: здрави и болни!

събота 8:00 - 9:00За здравето

Предаване за всички членове на семейството. Освен важна информация за деня се предлагат и интересни идеи за дома, 
бита, културни предложения за прекарване на уикенда.

събота 9:00 - 11:00Семейно радио

понеделник - четвъртък 17:00 - 18:00Какво се случва
Предаването ще търси причините за културните факти, появата на съвременните явления и тяхното значение. Културата, 
разбирана не само като набор от жанрове, а в по-широк аспект (например култура на общуване, култура на недоволството, 
култура на говоренето, културата като игра, културата като убежище и др.).
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Фотографията е най-достъпното изразно средство, предпочитаният начин за лаконично описание на събитията, най-раз-
пространеният способ за себеизразяване и за споделяне на лични истории. Предаването предлага един нестандартен 
начин за разглеждане на фотографските образи – през разкази, истории, анализи и информации за случващото се в света 
на снимките, обогатява, задълбочава и разнообразява диалозите между любители и професионалисти.

неделя 20:00 - 21:00Фотофабрика

За хората, животните и природата около и вътре в нас.

петък 15:00 - 16:00И рибар съм, и ловец съм

Уникално за българския ефир радиокабаре.

събота 13:30 - 14:30Кабаре „Фата Моргана“

Единствената по рода си у нас и в чужбина хумористична академия.

неделя 11:00 - 12:00Академия Комика
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В нея има място за всички, които вярват, че си струва да бъдеш смешен, наместо страшен.

неделя 18:30 - 20:00Голямата къща на смешните хора

Вечерно предаване за култура с фокус върху иновативното, експерименталното, алтернативното в съвременната култура и музика.

понеделник - петък 21:30 - 23:00Аларма

Коментарно предаване за култура, история и философия.

неделя 9:30 - 11:00Гласът на времето

Всяка сутрин, от понеделник до петък, е времето на Радиотеатъра за деца – радиодраматизации по приказки, по произведения от 
българската и световната класика, както и оригинални детски радиопиеси. В почивните дни програмата за деца обединява по инте-
ресен и забавен начин многобройни рубрики и игри

всеки ден 7:20 - 8:00ДЕТСКОТО.БНР
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Виртуален музей за съвременно изкуство – от произведенията, които според събеседниците в студиото непременно 
трябва да влязат в колекцията на бъдещия реален Музей за съвременно изкуство в България.

през седмица в събота 15:00 - 16:00Музей в ефира

Обобщава в двайсет минути най-важните културни новини и теми от изминалата седмица.

неделя 9:10 - 9:30Културата на бързи обороти

Тематично оформен концерт за поезията и музиката.

неделя 20:00 - 21:00Изпята поезия

За тяхната мисия да опазват и съхраняват културното наследство на нацията.

през седмица в събота 15:00 - 16:00Европейски паралели – за музея, за галерията
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Избрани стихове и проза от български и световни автори, прочетени от най-добрите наши артисти.

понеделник - петък 0:15 - 0:30Радиоколекция

За театъра и хората в него.

събота 17:00 - 18:00Трамвай по желание

Предаване за  пътуване и приключения.

неделя 17:00 - 18:00Покана за пътуване
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ЦЕНОВА ТАРИФА

ПРОГРАМА
„ХРИСТО БОТЕВ“ Часови пояс Единична цена за 30“

рекламен спот

понеделник - 
неделя

00:00 - 06:00 ч. 30,00 лв.

06:00 - 10:00 ч. 90,00 лв.

10:00 - 16:00 ч. 65,00 лв.

16:00 - 19:00 ч. 80,00 лв.

19:00 - 24:00 ч. 40,00 лв.
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