
 

BGvolleyball.com 

BGvolleyball.com  - енциклопедията на българския волейбол 

BGvolleyball.com е първият специализиран сайт у нас за български и световен 

волейбол. Стартира през 2010 г., като за изминалия период не само се 

утвърждава като лидер сред феновете на този спорт, но и с уникалното си 

съдържание си се превръща  своеобразна енциклопедия за всички любители 

на волейбола.  

Единствено в BGvolleybаll.com потребителите могат да намерят програми, 

резултати и класиране за всички възрасти от първенствата у нас, както и 

големите форуми на международна сцена през последните десет години. 

Това прави съдържанието му истинско богатство и сайтът се превръща в 

настолна книга и извор на ценна информация за състезатели, спортни 

специалисти и журналисти.  

Едно от най-силните звена на BGvolleyball.com, което го отличава от 

останалите, e отразяването на детско-юношеския волейбол с текстове, богат 

снимков материал, видео и програми. Насочеността към децата го прави 

страхотна притегателна сила за подрастващите и те са част от аудиторията 

още от първите им стъпки в спорта. 

Ветераните във волейбола също са застъпени, като с това сайтът е  

атрактивен за изключително широк възрастово кръг от читатели. 

Диапазонът от богато съдържание се допълва и с отразяване на 

разновидностите от семейството на волейбола – плажния и зимния. Така в 

BGvolleyball.com се оформя изключително богата гама от информация и той е 

незаменима част от живота на спортните фенове. 

 

BGbasket.com 

BGbasket.com – баскетболна България разчита на нас. 

BGbasket.com е първият и най-голям специализиран сайт за баскетбол в 

България, с огромни традиции и вече 17-годишна история. 

В България BGbasket.com е синоним на баскетбола, като сайтът е по-

популярен от всички официални източници за този спорт у нас. 

Изключителната база данни и статистическа информация отличават 

BGbasket.com не само в страната, но и го правят един от най-информативните 
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сайтове за баскетбол в цяла Европа! Треньори, играчи, фенове във всички 

възрастови групи използват програмите и статистиката на BGbasket.com, за да 

се подготвят по-добре в своята работа. 

Основната му цел е да поднася във възможно най-пълна, удобна и експресно 

най-бързо информация за всяко едно баскетболно събитие, случващо се в 

България, както и по-големите значими такива в Европа и света. 

Това предизвика голям интерес сред феновете на баскетбола, които могат да 

следят всичко случващо се с тази игра у нас. 

Сайтът е известен и с това, че отразява абсолютно всички изяви на всички 

първенства за подрастващи, от най-малките до професионалистите. Екипът 

ни се старае да бъде на мястото на всяко събитие и взима дейно участие в 

баскетболния живот в България. 

BGbasket.com разполага с отлично развити социални мрежи – Facebook, 

Instagram, Twitter, както и развит канал в YouTube. 

 

BGathletic.com  - Леката атлетика в един сайт 

Сайтът BGathletic.com е единственият специализиран сайт за лека атлетика в 

България и от лятото на 2010 г. информира всички фенове за новините в 

Царицата на спортовете у нас и от света.  

Сайтът отразява всяко световно и европейско първенство от мястото на 

събитието и през годините даде и ще продължава да дава ексклузивна 

информация за най--големите успехи на атлетите ни в последното 

десетилетие. Ивет Лалова, Мирела Демирева, Радослава Мавродиева, 

Габриела Петрова, Тихомир Иванов дават първите си коментари пред нашите 

журналисти за провалите и успехите си.  

За BGathletic.com няма почивен ден и експресно дава информация за 

любителите на спорта за всички състезания и на наша територия – 

независимо дали са турнири, регионални събития, или национални 

първенства за подрастващи и възрастни.  

Сайтът BGathletic.com има секции за статистика, резултати и подсайтове, 

които могат да се използват за различни събития и дават допълнителна 

възможност за реклама.  

Лекоатлетическият сайт BGathletic.com отразява и проблемите на българския 

спорт, но и на световния, а олимпийската тематика също е водеща за 

журналистите ни.  
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Viasport.bg - единственият сайт за детско-юношески спорт в България 

Viasport.bg е единственият в България специализиран сайт за детско-

юношески спорт. Вече 11 години той следи развитието на родните млади 

спортисти, говори за проблемите и успехите им. 

Viasport.bg е организатор на анкетата за Най-добър млад спортист на 

България, като в началото на 2021 година ще се проведе юбилейното десето 

издание. Анкетата е изключително популярна, а през 2019 година в нея 

участваха рекордните 159 български спортни журналисти от цял свят. 

Единствено тук може да намерите програми, резултати и класиране на над 40 

първенства в детско-юношеския футбол, в турнира за Купата на БФС и 

мачовете на националните юношески отбори. 

Сайтът предлага футболна статистика за деца и юноши от футбол 5 до U19,  от 

Елитните юношески групи (национални първенства), до градски и зонални 

шампионати от областите София, Пловдив, Велико Търново и Варна. Само във 

Viasport.bg може да намерите обзори на всеки кръг от Елитните юношески 

групи по футбол. 

Сайтът публикува уникални четива, разработки и теми на треньори, експерти 

в своята област. 

 

Tennis24.bg 

Tennis24.bg – отговорни и честни с аудиторията  

Tennis24.bg е сред първите специализирани спортни сайтове в България. Вече 

повече от 10 години редакционният екип се стреми да предоставя на 

аудиторията уникална по съдържание информация, която да отговаря на 

истината.  

Tennis24.bg беше официален медиен партньор на най-големите 

международни надпревари, които се проведоха в София в последните 

години – трите издания на WTA Турнира на шампионките и четирите на ATP 

Sofia Open.  

През годините репортери на Tennis24.bg отразяваха от мястото на събитието 

редица надпревари от най-висока категория, в това число турнири от 

Големия шлем, Мастърс 1000 сериите и финали на Купа „Дейвис“. Медията 

разполага и с кореспондент в столицата на Испания – Мадрид.   

Tennis24.bg разполага и с рубрика за другите популярни ракетни спортове, 

сред които бадминтон, тенис на маса и скуош. 
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