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Знаете ли, че...

• През 2020 г. bTV старти-

ра своя CSR проект „Добрият 

пример“ и чрез този бранд целого-

дишно популяризира инициативи, които 

доказват, че индивидуалното усилие има 

силата да променя света всеки ден. 

• bTV Media Group е дом на УЕФА Шампи-

онска лига още от основаването си през 

2000 г. Срещи от най-популярния и ко-

мерсиален футболен турнир 

в света се излъчват 

по bTV Action, Ring 

и на Voyo.bg. 

а 32,7% определиха телевизията като 
най-независима и равно отдалечена от 
политическите партии (Източник: „Маркет 
линкс“, 510 респ., 18–54, 5–7 април 2021). 

bTV постигна най-висок индекс на доверие в 
частния медиен сектор в България и според 
годишния доклад на института Ройтерс за 
2021 г. 67% oт респондентите се доверяват на 
телевизията.

bTV беше източникът на най-обективна тв 
журналистика в страната и в годината на 
глобална пандемия (Източник: „Маркет линкс“, 
18–54, окт. 2020). През 2020 г. нюзрумът на 
bTV беше класиран първи по отношение на 
ексклузивната информация и интервюта 
(41,8%) и обективно представяне на извънредни 
новини (41,2%). Тази тенденция беше доказана и 
от резултатите на bTV Новините в дигитална 
среда: btvnovinite.bg трайно окупира водещи 
позиции сред онлайн медиите. През 2020 г. 
новинарският сайт на bTV достигна 
1 767 735 реални потребители на 
средномесечна база (1 293 952 през 
2019 г., източник: Gemius).

Близо 40% от зрителите биха 
избрали първо bTV, за да се 
информират по време на ключови 
политически събития (Източник: 
„Ноема“, 35+, юли 2020).

bTV спечели одобрението на 41% 
от анкетираните по отношение на 
модерната визия (Източник: „Маркет линкс“, 
18+, май 2020). Според 33% от респондентите 
телевизията е показала и най-голяма социална 
ангажираност по теми като защита на 
околната среда, образование, здраве и др. 
Над 38% определиха bTV като дома на най-
популярните и най-обичани лица в ефира. 

bTV Media Group запазва значителния си принос 
към преодоляване на социални проблеми както 
чрез редакционната си политика, така и чрез 
CSR инициативите си. bTV и журналистите  
печелят многобройни CSR награди всяка година.

За втора поредна година bTV Media Group беше 
посочена като най-желан работодател сред 
всички медии в България – и от студентите, и 
от всички кандидати, участници в авторитетни-
те класации Employer of Choice и Graduate Survey.

Продуктът

bTV предлага богато разнообразие от 
съдържание с високо качество, позиционирано в 
24-часова телевизионна схема и в дигиталните 
и радиоплатформите на медията.

Новините и актуалните предавания са 
гръбнакът на програмата. Зрителите 
започват работната седмица със сутрешния 
информационен блок „Тази сутрин“, следван от 
токшоуто „Преди обед“. 

Най-важните новини до обяд намират място 
в bTV Новините в 12,00 часа. Актуалните и 
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Пазар

Българският тв пазар е силно наситен, с 
повече от 300 канала на територията на 
страната – базирани на локално или адаптирано 
съдържание, или чуждестранни. 

Ключовите играчи са двете водещи медийни 
групи в страната с национални ефирни 
телевизии в портфолиото си – bTV Media Group 
и NOVA Broadcasting Group, обществените 
BNT1, BNT2, BNT3 и BNT4, FOX International 
Channels – като основен играч сред кабелните 
канали, и Bulgaria ON AIR, част от Investor Media 
Group, като четвъртата национална ефирна 
телевизия. 

Няколко кабелни канала, финансирани от 
политически партии, допълват разнообразния 
тв пейзаж в страната – Телевизия 7/8, БСТВ, 
„Алфа“ и „Скат“.

Постижения на марката

Каналите на bTV Media Group затвърдиха 
позицията си като най-любими (37,4%),  
най-гледани (41,9%) и първи избор (44,7%) на 
българския пазар (Източник: „Маркет линкс“, 
1004 респ., 18–54, март 2021).

През 2021 г. bTV още веднъж се утвърди 
като източника на информация с най-високо 
доверие. Почти 39% избраха да проследят 
парламентарните избори в каналите на bTV, 

bTV е най-любимата телеви-
зия в България, която се рад-
ва и на най-високо доверие. 
Основана през 2000 г. като 
първия частен национален тв 
канал, тя налага тенденциите 
и стандартите в страната 
по отношение на новините, 
развлекателното съдържание 
и сериалите, програмата, 
технологиите и CSR (корпо-
ративната социална отговор-
ност).  
bTV е част от bTV Media 
Group, включваща 6 тв канала, 
няколко дигитални платфор-
ми и 5 радиостанции, които 
работят в пълна синергия, 
за да доставят съдържание 
с високо качество на всички 
платформи. 
bTV е част от Central 
European Media Enterprises, 
собственост на международ-
ната PPF Group.

политическите теми от деня 
се дискутират в студиото на 
„Лице в лице“ от 17,30 часа, 
веднага след следобедната 
емисия в 17,00 ч. 

Основният информационен из-
точник за огромен брой зрители 

е bTV Новините в 19 часа.

Част от централната емисия са 
също и спортните новини, и прогнозата 

за времето. През уикенда тя предшества 
специалното предаване за задълбочени 
разследвания и репортажи bTV Репортерите.

Зрителите започват уикенда със сутрешния 
блок „Тази събота и неделя“. Лайфстайл 
темите се представят в съботното 
шоу COOLt. В неделя обзорното актуално 
предаване „120 минути“ засяга всички основни 
събития от седмицата.

Дневната програма на bTV предлага богато 
разнообразие от чуждестранни сериали в 
делничните дни и български токшоу програми, 
документални поредици и филми през уикенда.  

bTV излъчва развлекателно и риалити съдър-
жание с международно признание. Сред най-го-
лемите праймтайм хитове в тв ефира, адап-
тирани в България, са „Фермата“, „Гласът на 
България“, „Ергенът“, Survivor, „България търси 
талант“, MasterChef и други. 

Късният часови пояс през седмицата е запазен 
за оригиналната развлекателна продукция на 
bTV „Шоуто на Николаос Цитиридис“.

bTV инвестира само в качествени български 
сериали. Най-новите проекти на медията 
в жанра са семейният сериал „Татковци“, 
седмичната романтична комедия „Съни бийч“ и 
драмата „Белези“. 

bTV предлага и богата селекция от касови 
филми, разпространявани от водещите 
световни студия, както и висококачествени 
чуждестранни сериали. 
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История

2000  

bTV започва излъчване на 1 юни. Първата нови-
нарска емисия на bTV е излъчена на 18 ноември.

2001  

bTV пуска 24-часова програма на 18 февруари. 

2006–2007  

bTV стартира първия си риалити формат – 
Survivor – през есента на 2006 г.

От 7 юли 2007  

Централната емисия на bTV Новините започва 
излъчване в 7 часа вечерта.

2008  

bTV създава нов модел на благотворителна 
кампания с шоуто „Великолепната шесторка“ 
в партньорство с UNICEF. 

2009  

Стартират bTV Comedy и bTV Cinema.

2010  

• bTV Media Group става част от Central 
European Media Enterprises заедно с радиока-
налите N-Joy, Jazz FM, Z-Rock и Classic FM.

• bTV продуцира първия съвременен български 
сериал – „Стъклен дом“. 

• Стартира сайтът LadyZone.bg.

2011  

• През януари стартира bTV Action.

• bTV дава началото на инициативата „Да из-
чистим България“ в партньорство с глобал-
ната организация Let’s Do It World.

• bTV анонсира новия си бранд за кинопродук-
ция и дистрибуция bTV Studios.

• bTV Радио тръгва в ефир на 3 октомври. 

2012  

• bTV става първата национална телевизия, 
която излъчва в HD качество.

• Тръгват bTV Lady, SVOD платформата VOYO 
и btvnovinite.bg. 

2013–2015  

Стартират сайтовете за прогнозата на вре-
мето dalivali.bg и кулинарният bistro.bg.

2016  

• bTV Новините въвеждат технологията за 
добавена реалност (Augmented Reality). 

• Стартира безплатната платформа за отло-
жено гледане btvplus.bg.

• bTV пуска канала bTV International.

2017  

bTV прави значителни стъпки в мултиплат-
форменото си развитие и синергията между 
всички платформи. 

2018  

bTV въвежда иновация с българския сериал 
„Скъпи наследници“, всеки делник от 18 часа.

2019  

bTV въвежда ново високотехнологично сту-
дио, уникално за региона, от което се излъч-
ват bTV Новините.

2020  

• bTV стартира собственото си късно ток-
шоу  „Шоуто на Николаос Цитиридис“, с успех 
в мултиплатформена среда.

• Мажоритарният собственик на bTV – CME – 
е придобит от международната PPF Group.

2021  

bTV обогатява локалното си развлекателно 
съдържание с риалити програмите „Ергенът“ и 
дългоочакваното завръщане на Survivor, новия 
БГ сериал „Татковци“ и други. 
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• През октомври 2020 г. 

собственикът на bTV Media Group 

– Central European Media Enterprises 

– беше придобит от PPF Group, която 

развива дейност в 24 държави по света, 

с инвестиции в сегменти като финанси, 

недвижими имоти, инженеринг и биотех-

нологии. В глобален мащаб в PPF работят 

135 000 души. Компанията притежава 

и развива брандовете О2, 

О2 mobile и Telenor в 6 

държави в региона, 

включително в 

България. 

Съдържанието на bTV 
е достъпно за онлайн 
потребителите на новинар-
ския сайт btvnovinite.bg,  
платформата за отложено 
гледане bTV Plus, SVOD 
платформата VOYO, както 
и btv.bg и сайтовете на 
ключовите предавания. 
Прогнозата за времето 
на bTV е и на dalivali.bg, а 
допълнително съдържание може 
да се открие и на ladyzone.bg и 
bistro.bg. 

Платформата Champions TV  
на btvnovinite.bg предлага 
на футболните фенове 
допълнителни възможности, 
свързани с излъчването на 
мачове от УЕФА Шампионска 
лига.

Дейностите по 
киноразпространение на 
компанията се осъществяват 
чрез бранда bTV Studios.

Радиослушателите могат 
да следят всички емисии и 
актуални програми по bTV 
Радио заедно с оригинални 
предавания, посветени на  
най-важните теми от деня.

Съвременно развитие

В стремежа си да позиционира качествените 
си продукции още по-успешно в тв, радио 
и най-вече онлайн среда, bTV Media Group 
постигна успешна синергия 
между всичките си 
канали по отношение на 
съдържанието. През 2020 г. 
цялостните резултати на 
компанията в дигиталното 
пространство се увеличиха, 
като достигнаха средно 2 
305 313 реални потребители 
месечно, с 18% повече 
спрямо 2019 г. (Източник: 
Gemius).

bTV инвестира повече 
в разнообразно локално 
развлекателно съдържание 
с високо качество, за 
да обогати праймтайм 
предложенията си през 
2021 г., като в същото 
време е високо оценена 
за достоверното 
и безпристрастно 
отразяване на новините, за 
технологичното си развитие и 
социалната си ангажираност.

През изпълнената с 
предизвикателства 2020 г. 
bTV постигна устойчивост и 
печалба и запази целия си екип 
в годината на пандемия. През 
2021 г. компанията постави още по-
голям фокус върху локалното съдържание 
в праймтайм, дигиталните предложения и 
развитието на платформите. 

Промоция

bTV Media Group прилага устойчив, творчески 
и холистичен подход в различни комуникационни 

канали, като остава близо 
до зрителите си и чрез 
социалните си мрежи, и 
впечатляващи събития.

Промоционалната стратегия 
е създадена в подкрепа на 
успешното позициониране на 
bTV Media Group на всички 
платформи и цели да утвърди 
компанията като основното 
място, което да информира, 
забавлява и ангажира 
зрителите.

Много от най-силните 
български и международни 
брандове са част от 
развлекателното и филмово 
портфолио на групата, което 
изгражда силна емоционална 
връзка с аудиторията и 
привлича силни марки, които 
се асоциират с премиум 
съдържанието на всички 
платформи.

Корпоративната социална 
отговорност има ключова 
роля като естествено 
допълнение към основната 
дейност на компанията.

Медията многократно 
е доказала силата си да 

обединява стотици хиляди доброволци в името 
на добра кауза. С цел да сподели и насърчи 
добри практики, bTV инициира, съорганизира 
и партнира на редица обществено 
значими кампании и събития в социалната, 
образователната, екологичната, бизнес и 

културната сфера. 

Социално отговорните, 
промоционалните и 
комуникационните проекти 
на медийната група са 
многократно отличавани 
с номинации и награди от 
местни и международни 
рекламни, социални и бизнес 
форуми.

Ценности на марката

Ангажимент на bTV 
е да бъде основният 
източник на надеждна и 
обективна журналистика, 
позитивни и конструктивни 
развлекателни предавания 
и вълнуващи оригинални 
сериали – с безкомпромисно 
качество на продукцията. 

bTV има въздействащи и 
популярни лица с високо 
доверие.

bTV налага тенденциите 
в медийните технологии, 

които помагат на зрителите 
да се фокусират върху важната и 

достоверна информация. 

bTV е социално ангажирана – не само 
с въздействащите си CSR инициативи, но 
и с отговорното си съдържание, близко до 
ценностите и приоритетите на хората. 

bTV работи според най-високите  
професионални и етични стандарти,  
с ангажимент да е предпочитаният  
партньор на рекламната индустрия.


