
 
 

Новата визия и предаванията на БНТ  
от Септември 2018 

01 Октомври 2018 г. 



 
 

НОВАТА  ВИЗИЯ  

БНТ е с нова графична визия за новият телевизионен сезон – есен 2018г. С обновена опаковка е основният графичен 

знак на обществената медия. Всеки от четирите канала на телевизията също има ново лого. Имената си запазват 

програмите БНТ 1 и БНТ 2. Познатият досега канал БНТ HD става БНТ 3, а БНТ Свят вече ще се казва БНТ 4. 

Телевизията е и с обновен сайт – www.bnt.bg  

http://www.bnt.bg/
http://www.bnt.bg/
http://www.bnt.bg/
http://www.bnt.bg/
http://www.bnt.bg/


 
 

Сутрешен блок    
всеки делничен ден, 06:00ч. – 8:45ч. 

 

Изцяло обновена концепция, нов декор и рубрики.  

 

Водещи: Даниел Михайлов, Елеонора Гигова, Илия Илиев и Боряна Каменова. 

 

Четиримата водещи в обновеното студио ще говорят за това, което вълнува зрителите. Думата ще имат хората, експертите, 

отговорните институции. Те ще коментират актуалните събития от деня. Гледни точки от цялата страна ще гарантират 

ценровете на БНТ в Русе, Варна, Пловдив и Благоевград.  

 

Новинарски емисии на всеки 30 минути. 

 

Среден рейтинг за таргет група всички 25- 54 за периода 10-30 септември 2018г. – 0,82 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 450лв. 



 
БНТ стартира успешната телевизионна игра „Стани богат“ от април 2018. От 10 септември стартираха новите епизоди. 

Шоуто се излъчва всеки делничен ден от 19:00ч. по БНТ1,  

 

Водещ : Михаил Билалов - популярният актьор, който е изиграл множество роли, сред които и запомнящото му се 

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

 

Среден рейтинг за таргет група всички 25- 54 за периода 10-30 септември 2018г. – 2,72 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 2 500лв. 

 
Възможни са специални рекламни пакети за спонсорство и/или реклама по задание от клиента. 

Стани богат 
 всеки делничен ден, 19:00ч. – 20:00ч. 



Новото телевизионно състезание на БНТ.  

 

На 17 септември (понеделник) в ефира на БНТ1 стартира ново развлекателно предаване за любителите на спорта. Всеки ден в 

„Спортисимо“ два отбора от по трима играчи ще мерят сили в бързина, наблюдателност и познания за различни спортни 

дисциплини. 

 

С кадри от богатия фонд на БНТ ще бъдат илюстрирани някои от задачите в състезанието. 

Част от въпросите към участниците са свързани с върхови моменти от нашата спорта история. Друга група въпроси са насочени 

към правилата и традициите в различни спортове.  

Седмичният финал на играта е в петък, когато ще бъде обявен и победителят в телевизионния турнир. 

 

Среден рейтинг за таргет група всички 25- 54 за периода 10-30 септември 2018г. – 0,71 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 450лв 

 

Спортисимо 
всеки делничен ден, 17:30ч. – 18:00ч. 



 
Британско шоу с комикът Греъм Нортън, в което зрителите се срещат с най-големите имена от световния шоубизнес. 

 

На 16 септември (неделя) в ефира на БНТ1 стартира британското шоу. 

 

Нортън кани на дивана в студиото си двама до четирима гости, сред които международни кино- и телевизионни звезди, 

музиканти, спортисти, комедийни актьори. Към края на предаването се включват музикант или група и изпълняват на живо 

актуален хит или евъргрийн. Началото на предаването винаги дава скечът „Нека шоуто започне”, последван от монолог на 

комика. В него той прави хумористичен обзор на  темите на деня, както и забавен портрет на поканените в предаването. По 

време на шоуто има редовни включвания от публиката, както и интересни материали от социалните мрежи, свързани с гостите. 

Към края идва ред на рубриката „Това е всичко, за което имаме време”. В нея участник в предаването трябва да заеме място на 

червения стол и да разкаже забавна история. Ако Нортън и гостите му се отегчат, комикът дърпа ръчка, a столът буквално 

„катапултира” разказвача извън полезрението на зрителите.  

 

Среден рейтинг за таргет група всички 25- 54 за периода 10-30 септември 2018г. – 0,74 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 600лв 

Шоуто на Греъм Нортън 
всяка неделя, 19:00ч. – 19:45ч. 



 
 

ЛАЙФСТАЙЛ ПРЕДАВАНИЯ  

В предаването се представят популярни личности в различна светлина, 

те разкриват своето лично пространство. Разказват се необичайни 

истории на хора, които са успели да преобърнат живота си.  

Среден рейтинг за таргет група всички 25- 54 за периода 10-30 

септември 2018г. – 0,55 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 450лв 

100% будни  

всеки делничен ден, 08:45ч. - 09:45ч. 

Пътеки 

събота и неделя, 08:00ч. – 08:30ч. Вторият сезон на предаването "Пътеки" започва с нови идеи, още 

по-любопитни и актуални теми, обновена визия и нови рубрики. С 

помощта на експерти и специалисти се разглеждат важни аспекти 

от духовното, физическото и психичното здраве.  

Водещ : Деница Атанасова 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки: 400лв 

Денят започва 

събота и неделя, 09:00ч. – 11:00ч. 
“Денят започва” е сутрешен информационен блок с новини на половин 

час за най-актуалните събития у нас и в чужбина. Информационни 

емисии от света на спорта, бизнеса и културата се редуват с преки 

телефонни линии по най-горещите и проблемни теми на деня. 

Водещ Георги Любенов 

Среден рейтинг за тарегет група всички 25- 54 за периода 10-30 

септември 2018г. – 1,03 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 550лв 



ПУБЛИЦИСТИЧНИ ПРЕДАВАНИЯ  

 
“Референдум” е публицистично шоу с публика и реални 

социологически данни по време на предаването. 

Водещ : Добрина Чешмеджиева 

Среден рейтинг за тарегет група всички 25- 54 за периода 10-30 

септември 2018г. – 1,83 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 1050лв 

Референдум 

вторник, 21:00ч. – 21:45ч. 

Панорама 

петък, 21:00ч. – 22:00ч. 
 
Популярното публицистично предаване на БНТ, което през 2018г стана 

на 50 години.  

Водещ : Бойко Василев 

Среден рейтинг за тарегет група всички 25- 54 за периода 10-30 

септември 2018г. – 0,86 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 1050лв 

История.bg 

понеделник, 21:00ч. – 22:00ч. 
 
ИСТОРИЯ.BG е проект на БНТ1, посветен на значимите събития 

и личности от историята на България.  

Среден рейтинг за тарегет група всички 25- 54 за периода 10-

30 септември 2018г. – 1,53 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 

1050лв 



КУЛИНАРНИ ПРЕДАВАНИЯ  

 
"Храна за душата" е новият кулинарен проект на предаването „Бързо, 

лесно, вкусно", който стартира в ефира на БНТ1 от 6 август. Двама 

водещи ще демонстрират удоволствието заедно с някого да се готвят 

удивително вкусни ястия за семейство и приятели. 

Водещ : Елена Петрелийска и Николай Петров 

Елена е финалист в първия сезон на “Мастър шеф”. Шеф Николай 

Петров бе водещ на проекта “Вкусната Европа”, който БНТ излъчва от 

април тази година. 

Среден рейтинг за тарегет група всички 25- 54 за периода 10-30 

септември 2018г. – 0,52 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 310лв 

 

Бързо, лесно, вкусно - "Храна за душата“ 

от понеделник до четвъртък, 13:30ч. – 14:00ч. 

Бързо, лесно, вкусно - “Новодомци“ 

петък, 13:30ч. –14:00ч. 
Бързо, лесно, вкусно е кулинарно предаване, създадено през 1996 г. 

Новодомците – рубриката се излъчва в две части.  

Ути организира новодомско парти за хора, които са закупили ново 

жилище.  

Водещ : Ути Бъчваров 

Среден рейтинг за тарегет група всички 25- 54 за периода 10-30 

септември 2018г. – 0,61 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки 310лв 



СЕРИАЛИТЕ - от понеделник до сряда , 22:00 – 23:00ч. 
 
“Милиарди” – САЩ, 2016г. 

Участват :  

носителите на награди „ЕMИ“ и 

„Златен глобус“ Пол Джамати и 

Деймиън Люис  

Действие се развива в света на 

големите финансови игри в Ню 

Йорк. 

“Геният Пикасо” – САЩ, 2018г. 

Участват :  

Антонио Бандерас, в ролята на 

Пикасо 

Автобиографичен сериал за 

великият художник Пикасо. 

Продукция на National Geographic 

“Госпожа държавен секретар” – 

САЩ, 2014г. 
Участват :  

Теа Леони, Тим Дали и др. 

Сюжетът представя личния и 

професионален живот на 

Държавния секретар на САЩ, 

докато се опитва да намери баланс 

между работата и семейството. 

“Дълбоката държава” – САЩ, 2018г. 

Участват :  

Марк Стронг, Джо Демпси(Игра на 

тронове) и др. 

Поредицата държи под напрежение, 

като потапя зрителите в 

безмилостния свят на шпионажа. 

Продукция на FOX. 

 



СЕРИАЛИТЕ - от понеделник до сряда , 22:00 – 23:00ч. 
 
Отдел "Фалшива самоличност” –  

сезон 2,Франция, 2016г. 

Участват :  

Матийо Касовиц, Флоранс Лоаре Кай, 

Зинеб Трики 

Политически трилър в 4 сезона, с най-

големи приходи за френската офис-

класация. Снимките са в Париж, Алжир, 

Сирия и Иран. Сериалът е "вдъхновен" от 

съвременни събития и действителни 

истории на бивши шпиони от Централната 

дирекция за външна сигурност на Франция. 

/Френското ЦРУ/  

Продукция от Канал+.  

“Денят на бащата ” – България, 2018г. 

БНТ снима нов сериен филм, който носи заглавието "Денят 

на бащата" и разглежда общественозначим проблем. 

Филмът е социална драма, базирана на истински случаи.  

В шест епизода ще бъде разказана историята на 

разпадащо се семейство и болезнените последствия, с 

които един развод бележи живота на родителите и техните 

деца.  

“Викинги” – Ирландия, Канада, 2013г. 

Участват :  

Травис Фимел, Гейбриъл Бърн, 

Катрин Уиник 

Канадско-ирландска историческа 

драма. Сериалът е вдъхновен от 

сагите за викинга Рагнар Лодброк, 

легендарен скандинавски герой. 

Описва Рагнар като земеделец, 

който си донася слава с 

успешните нападения в Англия. 

Превръща в скандинавски крал с 

подкрепата на семейството си и 

войните. 

 Продукция на History.  



СПОРТ 
 
ЛИГА ЕВРОПА 

Сезон: 2018г./2019г. (от септември 2018г. 

до май 2019г.) 

 

Дни на излъчване : четвъртък 

Час на излъчване: 21:45 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 

спонсорски заставки: от 1100лв до 2 

400лв 

 

Повече подробности тук 

ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ 

Лигата на нациите е турнир по футбол на мъжките 

национални отбори в Европа, който от 2018г трябва да 

замени приятелските мачове. 

Сезон : от 6 септември до 19 ноември 2018г. 

Дни и часове на излъчване: 

България - Кипър  - 13.10.2018 - 21:45 ч. -  БНТ 1 

Норвегия - България - 16.10.2018 - 21:45 ч. - БНТ 1 

Кипър - България - 16.11.2018 - 21:45 ч. - БНТ 1 

България - Словения  - 19.01.2018 - 21:45 ч. - БНТ 1 

 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки: 

от 1800лв до 700лв по БНТ1 и от 700лв до 500лв по 

БНТ HD 

 

Повече подробности тук  

https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2018/09/BNT-league-europa-2018-2019-new-308885-web-dm.pdf
https://www.piero97.com/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90-%E2%80%93-%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-League-Of-Nations-%D0%91%D0%9D%D0%A2-%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2-web.pdf


СПОРТ 
 
СВЕТОВНА КУПА ПО СКИ 

АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ 

 

Сезон: 2018г./2019г. (от октомври 2018г. до март 2019г.) 

 

Световната купа по ски алпийски дисциплини е най-силното 

международно състезание по ски алпийски дисциплини. 

Организира се от Международната федерация по ски (ФИС, 

FIS) и е основното състезание по ски алпийски дисциплини, 

редом с провеждащите се на четири години зимни 

олимпийски игри и провеждащите се на всеки две години 

световни първенства по ски алпийски дисциплини. 

 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки: 

от 500лв. по БНТ1 или по часова зона по БНТ3 (БНТHD) 

 

СВЕТОВЕН РАЛИ ШАМПИОНАТ 

Сезон: 2018г. 

 

рали Великобритания - 4 - 7 октомври 

рали Испания - 25 - 28 октомври 

рали Австралия - 15 - 18 ноември 

 

Ден на излъчване: понеделник 

Канал: БНТ3 (БНТHD) 

Час на излъчване: 07:00ч. 

 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 спонсорски заставки: 

от 180лв. по БНТ3 (БНТHD) 



ВЕЧНАТА КЛАСИКА  

БРАЗДИ  

всяка събота от 12:30ч. до 

13:00ч.  

"Бразди" е седмично 

документално-публицистично 

предаване по БНТ1 за земеделие, 

агробизнес и развитие на селските 

райони. 

 

Среден рейтинг за тарегет 

група всички 25- 54 за периода 10-

30 септември 2018г. – 1,33 

Брутна цена за 30сек. клип или 

2 спонсорски заставки 700лв. 

ВЯРА И ОБЩЕСТВО 

всяка събота от 

14:00ч. до 15:00ч. 

„Вяра и общество” е едночасово 

седмично предаване, което се 

излъчва на живо всяка събота от 

14.00 часа по БНТ 1. 

Повторението е в неделя сутрин 

по БНТ Свят(БНТ4). 

 

Водещ: Горан Благоев 

 

Среден рейтинг за тарегет 

група всички 25- 54 за периода 

10-30 септември 2018г. – 0,65 

Брутна цена за 30сек. клип или 

2 спонсорски заставки 400лв 

ИДЕ НАШЕНСКАТА МУЗИКА 

всяка събота от 13:00ч. до 

14:00ч. 

В „Иде нашенската музика” участват 

популярни изпълнители на български 

фолклор – певци и певици, 

инструменталисти, оркестри и техните 

солисти, малки и големи ансамбли, 

камерни фолклорни формации, 

танцови групи. 

 

Среден рейтинг за тарегет група 

всички 25- 54 за периода 10-30 

септември 2018г. – 1,35 

Брутна цена за 30сек. клип или 2 

спонсорски заставки 650лв 



 
  

 За всички предавания и пакетни предложения 
предлагаме специални отстъпки и условия за 

реклама ! 


