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1. Излъчване на програмите на Българското национално радио 

Българското национално радио и Българската национална телевизия са юриди-

чески лица със седалище София, чиито генерални директори са първостепенни разпо-

редители с бюджетни средства
1
. Те са обществени електронни медии, т.е. радио и теле-

визионни оператори, чиято програма, финансиране и управление имат обществен ха-

рактер. Въз основа на данни от Държавната агенция за българите в чужбина и собстве-

ни проучвания, осигуряват излъчването на националните си програми чрез спът-

ник/спътници, покриват Европа, както и други континенти, където има граждани с бъл-

гарски произход.
2
 Създават национални и регионални програми; предавания за чужби-

на, включително за българите зад граница; предавания, предназначени за българските 

граждани, за които българският език не е майчин, включително и на техния език.
3 

Посочените нормативни изисквания на Закона за радио и телевизия (ЗРТ) опре-

делят задачите на Българското национално радио (БНР) по отношение създаването и 

излъчването на радио програми, както за страната, така и за чужбина. Как в момента на 

практика се извършва дейността по предоставяне на българските граждани на достъп 

до програмите на БНР? 
1.1. Ефирно излъчване 

БНР създава и излъчва 2 национални и 8 регионални програми, както и Радио 

България на 11 езика, разпространявани на ефирно, чрез сателит и в интернет среда.  
Съгласно нормата на чл. 44, ал. 1 от ЗРТ, разпространението на радио- и телеви-

зионните програми на БНР и БНТ се извършва чрез електронни съобщителни мрежи 

и/или съоръжения за наземно аналогово радиоразпръскване, които са собственост на 

БНР и БНТ, или въз основа на договор с предприятие, предоставящо електронни съоб-

щителни услуги. 

Българското национално радио разпространява своите програми (национални и 

регионални) чрез създадената УКВ мрежа от 160 предавателя,  чрез сателит и до скоро 

чрез предаватели на средни и дълги вълни.  

До 2010 г. в България са излъчвали 27 предавателя на средни и дълги вълни. Те 

са излъчвали двете национални програми („Хоризонт“ и „Христо Ботев“), както и Ра-

дио Варна, Радио Шумен, Радио Стара Загора и Радио Благоевград и са били с обща 

мощност от 3208 kW. 

От 2010 до 2013 г. по искане на БНР и със съгласието на СЕМ и КРС са спрени 

20 от тях (с обща мощност 2968k), като същевременно през 2013 г. е закупен и пуснат в 

експлоатация 400 kW средновълнов предавател, разположен в гр. Видин. Обосновката 

за неговото закупуване, избор на точка на излъчване, изграждане на предавателния 

комплекс и пускане в експлоатация, изразена многократно на проведените обществени 

обсъждания и на обсъжданията в ресорните парламентарни комисии е била, че по този 

начин се покрива територията на страната и част от Източна Европа със средновълнов 
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сигнал. Тези обяснения до голяма степен са мотивирали регулаторните органи да взе-

мат решенията си за спиране на посочените 20 средновълнови предаватели. Както и 

обстоятелството, че средновълновото покритие в голяма степен е заместено от УКВ 

покритието на посочените програми. 
Излъчванията на средни и дълги вълни са вече остаряла технология, която пре-

доставя на слушателите некачествен, моносигнал и която в по-голямата част на Европа 

вече е заменена изцяло с УКВ излъчване на радио програмите (в някои държави УКВ 

излъчването вече е заменено изцяло с дигитално излъчване). За БНР е важно да се раз-

вива технологично, съобразявайки се с ежегодната си субсидия и приходи. Ето защо 

ръководството на БНР взе решение за спиране на последните 7 стари, амортизирани 

предаватели на средни и дълги вълни, както и да намали мощността на предавателя във 

Видин на 200 kW. Годишната издръжка на тези мощности от общо 440 kW е в размер 

на 3,6 млн. лева. Идеята е спестените средства да се инвестират в подобряване на УКВ 

мрежата на БНР в България и да се започне излъчване на програмите на БНР за българ-

ските общности в чужбина. 
1.2. Освен ефирно излъчване са налице в интернет среда сайтове на всяка една 

национална и регионална програми. 

1.3. Налице е и 24 часов стрийм на всичките 10 ефирни програми и на 11 нишо-

ви музикални канали.  
1.4.БНР Плейър 

На 17.07.2015 г. беше стартиран БНР Плеър – една допълнителна възможност за 

желаещите да слушат в интернет ефирните програми на БНР, Радио България, а така 

също и музикални стрийм канали с различно жанрово съдържание. На заглавната стра-

ница на портала на БНР след натискането на бутон „Слушай БНР“, се появява този 

плеър, където са наредени посочените програми и стриймове. Ползвателят може лесно 

да избере от всичките 22 възможности какво желае да слуша, като същевременно, слу-

шайки, може да влезе през плеъра в страницата на отделната ефирна програма и разг-

леда нейното съдържание. Възможността да се слушат ефирните програми на БНР в 

интернет чрез техните страници остава в действие. БНР Плейър е още една, допълни-

телна възможност, която се използва от всички утвърдени радиостанции по света, кои-

то имат повече от 1 програма и с която те предоставят всичко, което създават на едно 

място за улеснение на своите слушатели. По този начин се цели да се привлече интере-

сът не само към една програма или стрийм, а към всички и да се удовлетворят в по-

голяма степен интересите на слушателите, за да не търсят на друго място това, което 

им харесва. 
22-те възможности на БНР Плейъра са: 

„Хоризонт“, „Христо Ботев“, Радио София, Радио Благоевград, Радио Бургас, 

Радио Варна, Радио Видин, Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Шумен, Радио 

България, Бинар-Инди, Бинар-Дуенде, Бинар-ПънкДжаз, Бинар-Фолклор, Бинар-БГ 

Поп, Бинар-Класика, Смуут, Рок, Диджей, Поп, Хип Хоп. 

БНР Плейър не е отделна платформа за стриймване, а е платформа, събрала на 

едно място всички посочени канали, които се стриймват по различни договори с раз-

лични доставчици. 

1.5. Всички слушатели имат достъп до подкаст на отделни предавания в прог-

рамите на БНР.  

1.6. Налице е и разпространение на програмите на БНР в DTH сателитните 

платформи и IPTV  

1.7. Програмите на БНР се разпространяват в интернет среда и чрез приложе-

ния за смартфони и таблети за 3-те операционни системи. 

 

2.Радио България е интернет базирано радио, което подготвя, създава и разп-

ространява съдържание за чужди граждани на 10 езика и такова за българите в чужбина 
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на български език – под формата на текстова информация и снимки и подкаст, както и 

чрез 24 часов стрийм канал с емисии на различните езици. До преди 5 години програ-

мите на Радио България са били разпространявани чрез предаватели на къси вълни и по 

този начин са имали голямо проникване в Европа. Но към момента тези предаватели са 

спрени и в момента съдържанието се разпространява само в интернет среда. 
 

3. Всичко описано дотук има своето значение, но основното, ефирно и безплатно 

излъчване е предназначено за територията на страната и за населението, което живее в 

България. За българите, живеещи постоянно в чужбина, които по данни на Държавната 

агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) са около 2 млн. това разпространение е недос-

татъчно. След проведени срещи в МВнР и ДАБЧ бе прието решение на УС на БНР за 

разширяване на територията на разпространение на Радио България на български език в 

тези държави и региони, където има компактно българско население. Става дума както 

за Западните покрайнини и Македония, така и за Украйна, Молдова и Албания. Освен 

това, за Испания, САЩ, Великобритания, Канада. 
 

4. Начини за разширяване територията на разпространение – чрез придоби-

ване на лицензи за ефирно излъчване или чрез наемане на време в съществуващи ли-

цензирани радиостанции. 
БНР представи проект за разширяване територията на покритие на радиото в 

местата с компактно българско население в чужбина. Предстои среща в Киев, Украйна, 

с ръководството на Националния съвет за радио и телевизия на Украйна за проучване 

възможността за получаване на лиценз от БНР за Одеска област. Подробна информация 

ще бъде предоставена на СЕМ след приключване на разговорите.  
Правят се проучвания за увеличаване на мощностите на предавателите в погра-

ничните със Сърбия, Гърция и Македония точки на излъчване, за да могат програмите 

на БНР да се слушат от повече граждани с български произход. 

Прави се проучване за закупуване на време в САЩ и Канада – Чикаго и Торон-

то, в мултиезични ефирни радиостанции, в квартали с компактно българско население. 

Идеята е да се създават и излъчват предавания за нашите сънародници там. 

Целта е да потърсим помощта на нашите сънародници за разширяване на тери-

торията на разпространение и за създаването на съдържанието в Радио България. Важ-

но е да включим в програмата всичко интересно, важно и полезно за българите в раз-

личните държави, подготвено от медийни хора, които живеят в тези държави, и това, 

заедно с най-доброто от предаванията на БНР, да бъде новата програма на Радио Бъл-

гария на български език. Помощта на Комисията по култура и медии, а така също и на 

ДАБЧ и на МвнР, е от съществено значение. 

 


