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Пазар
През 2014 г. bTV продължава уверено да под-
държа преднина пред своите конкуренти, като 
сред всички зрители на възраст над четири 
години постига почти 75% по-високи резултати 
от втория в класацията телевизионен канал. 
bTV не само че се утвърди като лидер в ме-
дийната индустрия, но през последните години 
промени картината на целия пазар, като съз-
даде богато портфолио от нишови канали. Те 
удовлетворяват телевизионните предпочитания 
на различни групи зрители и дават възможност 
на рекламодателите да достигнат до специ-
фични и по-тесни целеви групи. 
За 2014 г. bTV Media Group е лидер сред медий-
ните групи в страната с дял на аудиторията 
от 36,8%, като зрителите са се задържали на 
честотите на каналите на групата повече от 
130 минути ежедневно. 
bTV Media Group оперира във висококонкурентна 
среда, като се бори за зрителското внимание 
с каналите на MTG (с аудиторен дял 25,6%), 
каналите на държавната телевизия БНТ (7,9%), 
групата на ТВ7 (5,6%) и кабелните канали на 
Fox International Channels с общ аудиторен дял 
3,7%. 

Постижения на марката
bTV Media Group е медията, спечелила най-
много престижни професионални награди през 
годините. Журналистите на bTV са най-награж-
даваните в гилдията и за 2014 г., включително 
с няколко отличия за разследваща журналистика 
от фондация „Радостина Константинова“, с 
награди от конкурса „Валя Крушкина – жур-

налистика за хората“, с отличие за принос в 
развитието на журналистиката от „Съвета на 
европейската научна и културна общност“ и с 
награда за телевизионен екип, оставил трайна 
следа в съзнанието на зрителите.
През 2014 г. на юбилейното издание на фести-
вала Mediamixx bTV спечели приза за телевизия-
та, достигнала най-висок рейтинг.
bTV е най-силната медийна марка в страната 
според Superbrands за няколко поредни години, 
както и дългогодишен победител в онлайн кон-
курса „Любима марка“.

Продуктът
bTV предлага широк тематичен подбор от 
качествени и новаторски програми – развле-
кателни предавания в различни жанрове, сред 
които риалити формати, най-добрите токшоу 
и комедийни предавания, български и холивудски 
блокбъстъри и социални проекти. bTV е осново-
положник на развитието на модерното българско 
телевизионно кино, като излъчва в програмата 
си най-много авторски сериали от 2010 г. насам. 
Гръбнак в програмата на bTV са новините и 
актуалните предавания, които през годините се 
утвърдиха като безспорен информационен лидер 
с най-висока степен на зрителско довериe. 

Седмичната програма започва с актуалното 
предаване „Тази сутрин“ с водещ Антон Хеки-
мян и с активното участие на силни разслед-
ващи репортери. Зрителите се информират за 
новините от деня от няколко емисии – сутреш-
ни, обедна (12.00 часа), следобедна (17.00 часа), 
централна (19.00 часа) и късна (23.30 часа). bTV 
произвежда качествена разследваща журналис-
тика в уикенд рубриката „bTV Репортерите“, 
както и в ежедневните си емисии и актуални 
предавания. Емблематичното предаване „Шоуто 
на Слави“ се излъчва всяка делнична вечер в 
късния праймтайм на bTV и продължава да бъде 
рейтингов лидер в своя часови пояс вече близо 
15 години. Акценти през седмицата са магазин-
но-информационното предаване „Преди обед“ с 
водещи Деси Стоянова и Сашо Кадиев, публи-
цистичното предаване „Лице в лице“ с Цветан-
ка Ризова и др. Гвоздей в програмата в петъч-
ния праймтайм е култовият български сериал 
„Столичани в повече“. През уикенда зрителите 
на bTV започват деня си с „Тази събота“ и 
„Тази неделя“ с водещи Мариана Векилска, Жени 
Марчева и Диана Любенова. Акцент в събот-
ния следобед е социалният проект с Наталия 
Симеонова „Предай нататък“, а в неделя преди 
новините – публицистичното предаване „120 
минути“ с водещ Светослав Иванов. В събота 
вечер зрителите се забавляват с „Комиците“. 
В делничния праймтайм bTV излъчва най-попу-
лярните развлекателни формати, сред които 
„България търси талант“, MasterChef, „Гласът на 
България“, Survivor и много други. Освен хитови-
те български сериали „Столичани в повече“, „Ре-
волюция Z“, „Домашен арест“ и други bTV пред-
лага на своите зрители най-добрите филмови 
хитове, най-популярните чуждестранни сериали 
и качествени документални и научнопопулярни 
филми. Спортните новини на bTV са най-пред-
почитани от ТВ зрителите. Най-престижният 
клубен футболен турнир „УЕФА Шампионска 
лига“ е гвоздей в програмата на тематичния 
канал bTV Action. 

Съвременно развитие
През последните няколко години bTV Media 
Group стартира успешно няколко тематич-
ни канала, за да отговори на очакванията за 
богато жанрово разнообразие на все по-сегмен-

bTV е първата частна на-
ционална телевизия в Бълга-
рия, част от семейството 
на Central European Media 
Enterprises и водещ канал в 
bTV Media Group. За близо 15 
години bTV категорично се на-
ложи като най-гледания ТВ ка-
нал в България, като за 2014 г. 
държи почти една трета от 
аудиторията, по данни на 
GARB, или 31,5% дял. bTV зада-
ва тенденциите в развитието 
на медийната индустрия и 
успешно развива разнообра-
зие от тематични ТВ, радио 
и дигитални платформи. „bTV 
Новините“ са информационни-
ят лидер, а развлекателните 
програми на bTV диктуват 
стандартите в модерното ТВ 
развлечение. bTV е социално 
отговорна медия.
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На 5 август Държавната комисия по далекосъобщенията (сега 
Комисия за регулиране на съобщенията) обявява конкурс за първа 
частна национална телевизия в страната. Заедно с други канди-
дати News Corporation предлага проект за инвестиция. 

На 17 февруари Комисията официално провъзгласява bTV за побе-
дител в конкурса и й връчва лиценз. Първият ефир на bTV е на 1 
юни. Първата емисия на „bTV Новините“ е на 18 ноември. Старти-
рат предаванията „Тази сутрин“, „Шоуто на Слави“, „Шампионска 
лига“ (първото предаване на живо по bTV) и други.

bTV пуска 24-часова прог-
рама на 18 февруари. 

Проучване на фондация „Отворено общество“ потвърждава, че bTV 
е медията с най-голямо доверие сред телевизионните зрители.

На 31 януари 
стартира самос-
тоятелният сайт 
на прогнозата за 
времето на bTV – 
dalivali.bg.

На 28 януари своята ефирна премиера като част от bTV 
Media Group направи женският телевизионен канал bTV Lady. 
Стартира първата българска легална онлайн платформа за 
видеосъдържание – VOYO.
bTV, bTV Action и RING.BG започват излъчване и в HD 
качество.

Към портфолиото на bTV Media Group 
се присъединява тематичният канал 
bTV Action, насочен към активната и 
динамична аудитория. Стартира първата 
фаза от най-голямата доброволческа 
инициатива в страната – „Да изчистим 
България за един ден!“.

bTV Media Group става част от семейство-
то на Central European Media Enterprises. 
Стартира първият български сериал от но-
вата ера на телевизионното кино „Стъклен 
дом“. bTV пуска и самостоятелния онлайн 
проект, насочен към дамите – ladyzone.bg.

bTV изцяло обновява визуалната 
си идентичност. Като част от 
мултиканалната стратегия на 
медията стартират каналите 
bTV Comedy и bTV Cinema.

bTV създава изцяло нов модел на благот-
ворителна кампания със старта на шоуто 
„Великолепната шесторка“ на 14 януари. 

7 юли е датата, на която 
„bTV Новините“ стартират 
от 19 часа. 

На 20 септември навлиза в риалити 
форматите с първия сезон на Survivor.

тираната телевизионна аудитория. bTV Action 
предлага първокласен спорт, динамични филми и 
сериали. bTV Comedy е единственият български 
канал, който предлага само и единствено коме-
дийна и забавно-развлекателна програма. bTV 
Cinema предлага на всички зрители, пристрас-
тени към седмото изкуство, хитови филми от 
всички жанрове и ексклузивни сериали. bTV Lady 
e каналът, който предлага на съвременната 
жена разнообразие от риалити и токшоу про-
грами, предавания за бита и свободното време 
и популярни сериали в различни жанрове. 
RING.BG е каналът със 100% спортно съдържа-
ние и акцент върху най-висококачестве-
ните футболни турнири.
Портфолиото от успешни радио-
станции на bTV Media Group 
включва bTV Radio, N-Joy, 
Z-Rock, Melody, Jazz FM и 
Classic FM. bTV Radio е един-
ствената радиоплатформа, 
която прави достъпна програ-
мата на национален канал и 
сред младата, активна аудито-
рия, която е постоянно в движение.
bTV Media Group развива разнообраз-
ни дигитални проекти, които са неизменна 
част от бъдещето на медийния бизнес. bTV е 
първата медия, която постави във фокуса на 
общественото внимание темата за борба с 
интернет пиратството и създаде абсолют-
но новаторската за България платформа за 
легално видео съдържание VOYO, която привлича 
все повече последователи. Паралелно с това 
bTV продължава да развива разнообразни онлайн 
проекти, насочени към различни интернет ауди-
тории, сред които btv.bg, btvnovinite.bg, dalivali.bg, 
ladyzone.bg, zodia.bg, bistro.bg и много други.
bTV е компанията, която върна доверието към 
българското телевизионно кино и наложи стан-
дартите за производство на модерни сериали 
с богато жанрово разнообразие. bTV успеш-
но налага тенденциите и в развитието на 

Знаете ли, че...

• bTV планира да развие дигитал-

ното си портфолио с няколко нови 

проекта през 2015 г.

• През 2015 г. Международният 

фестивал за телевизионни продукции и 

реклама PromaxBDA отличи с номинация 

визуалната опаковка на 

bTV Comedy в кате-

горията „Звуков 

дизайн“.

Знаете ли, че...

• През есента на 2015 г. bTV 

ще предложи българската продукция 

по лиценз на завладяващия риалити 

формат, превърнал се в телевизионен 

феномен по света – „Фермата“.

• Екипът на bTV подготвя за почитате-

лите на модерното телевизионно 

кино нов, уникален 

за местния ТВ 

пазар български 

сериал. 

ресни проекти и решения както в областта на 
телевизията, така и в интернет и радио среда. 
bTV въвежда технологични иновации и стимули-
ра развитието на пазара във всички останали 
аспекти на дейността си, включително продаж-
би, маркетинг и др.
bTV е социално ангажирана медия, като иници-
ира, отразява и партнира на едни от най-голе-
мите благотворителни, социални, културни и 
екологични кампании в страната. Телевизията 
е инициатор на най-голямата доброволческа 
инициатива „Да изчистим България за един 
ден!“, която през 2015 г. се провежда за пета 
поредна година. bTV е стратегически партньор 
на организацията УНИЦЕФ.

Ценности на марката
Мисията на bTV е да предоставя на зрите-
лите програма с най-високо качество – без-
пристрастни новини, най-популярните спортни 
събития, иновативни развлекателни предавания, 
качествени кинопродукции. Стремежът към 
обективност и улавяне на пулса на зрителите 

са движеща сила на новините и актуалните 
предавания на медията. bTV се утвър-

ди като модерната и иновативна 
телевизия на България, чиито 
предавания информират и забав-
ляват. Телевизията е техноло-
гичният лидер на пазара, като 
първа въвежда най-модерните 
решения за отлично качество 

на картината и звука. bTV е 
първият национален канал, който 

започна излъчване и в HD качество.

развлекателните формати, като 
риалити шоу програми, кулинар-
ни шоу програми, приключенски 

формати, състезания за таланти и 
много други.

bTV е технологичният иноватор в 
телевизията в България. bTV Media Group 

е първата медийна група, която започна да 
излъчва националния си ТВ канал в HD качество 
и единствената, излъчила финал на „УЕФА Шам-
пионска лига“ по bTV Action и в 3D формат.

Промоция 
bTV e безспорният лидер и иноватор на бъл-
гарския телевизионен пазар, който предлага на 
зрителите си първокачествени и ексклузивни 
програми в различни жанрове. Това е медията, 
чиито новини и актуални предавания се ползват 
с най-голямо доверие от аудиторията. Телеви-
зията налага тенденциите в развлекателните 
жанрове и е двигател на съвременната телеви-
зионна и киноиндустрия в страната. 
Стремежът на bTV е непрекъснато да предла-
га на своите зрители новаторски и инте-
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