
 
 



 
 

Българската Национална Телевизия ще предостави уникалната възможност на всички любители на тениса и 

най-добрия български тенисист Григор Димитров, да наблюдават на живо топ турнира на клей от Големия 

шлем – Ролан Гарос 2018. 

 

Ролан Гарос ще се проведе в периода 27 май - 10 юни. 

 

БНТ ще предава най-интересните мачове (всичките с българско участие), обзор на срещите и най-

интересното от деня в спортните си емисии. 

Рекламодателите ще могат да се възползват от реклама във всичките канали излъчващи срещите БНТ 1, 

БНТ 2, БНТ HD, БНТ Свят.  

 

Повече подробности за рекламните възможности можете да видите тук. 

https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2018/04/Roland-Garros-2018-BG.pdf


 
 

Българската Национална Телевизия ще излъчва Световното първенство по футбол, което ще се проведе  в 

Русия от 14 юни до 15 юли. 

 

Груповата фаза e от 14 юни до 28 юни. Всички срещи ще се излъчват пряко по БНТ1. Срещите, които са в 

един и същи час, ще се излъчват по БНТHD. Подробен график и повече подробности за рекламните 

възможности можете да видите тук. 

https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2018/04/Roland-Garros-2018-BG.pdf


 
 Българската национална телевизия стартира успешната телевизионна игра „Стани богат“ от април 2018. 

Шоуто се излъчва всеки делничен ден от 19:00 часа в програмата на БНТ1, а повторенията са от  12:30 по 

БНТ1  и от 16:30 по БНТ2.  

„Стани богат“ се завърна с класическата схема на играта – 15 въпроса и добре познатите три жокера („50/50“, 

„Помощ от публиката“ и „Обади се на приятел“). Сигурните суми остават 500 лв. ( за правилен отговор на на 5-и 

въпрос) и 2 500 лв. (за правилен отговор на  10-и въпрос). Ако отговорят правилно от 11-и до 14-и въпрос, 

участниците може да спечелят съответно 5 000 лв., 10 000 лв., 15 000 лв. или 20 000 лв. Участникът, който 

отговори на 15- и въпрос печели голямата награда от 100 000 лева. 

Водещ на предаването е популярният актьор Михаил Билалов, който е изиграл множество роли, сред които и 

запомнящото му се превъплащение като мафиота Джаро в топ-сериала на БНТ  „Под Прикритие”. 

За първите излъчени десет епизода рейтингът на телевизонната игра се покачи стремително и се нареди по 

гледаемост до  Централната емисия новини от 20:00ч. по БНТ със среден рейтинг от 3,03% за  аудитория „всички 

на възраст 25-54“, с други думи предаването е било проследено средно от 90 480 души в тази възрастова група. 

Цената на 30сек. рекламен спот или 2 спонсорски заставки е на стойност е 2 500лв  



Един любим спомен на няколко поколения българи – „Студио Х“ се завърна по БНТ1. От 2 юни започва 

4 серийният телевизонен филм – адаптация на BBC, по романа на Джоузеф Конрад -  “Тайният агент 

Зрителите на БНТ1 отново ще могат да очакват с нетърпение поредния епизод всяка съботна вечер от 22:45 

часа до 23 юни.  

 

Цената на 30сек. рекламен спот или 2 спонсорски заставки е на стойност 400лв.  



 


