
«Беларус 24» е първия и единствен международен 

спътников телеканал на Република Беларус 

денонощно разпространяван зад пределите на 

държавата. Той е призван да отразява белоруски и 

чуждестранни политически, социални и културни 

реалии, предлагайки на задграничните телезрители 

обективна информация за най-важните събития в 

страната и по света. Това са последните новини, 

актуални телепроекти и екслузивна кинопрожекция. 

Телеканалът «Беларус 24» влиза в структурата на Националната 

държавна телерадиокомпания на Република Беларус, в състава на която 

влизат също така телеканалите «Беларус 1», «Беларус 2», «Беларус 3», 

«Беларус 5», «НТВ-Беларус», 5 областни телерадиобединения, Първи 

национален канал на Белоруското радио, радиоканал «Култура», 

радиостанции «Беларус», «Столица», «Радиус FM». 

Телеканалът «Беларус 24» е нов проект на Белтелерадиокомпания, 

който стартира през 2013 година в резултат на преобразуване на телеканал 

«Беларус-ТВ», излизащ в ефир от 1 февруари 2005 година в чужбина. 

«Беларус 24» осигурява информационна връзка на етническите 

белоруси с историческата родина. Предаванията се излъчват на белоруски и 

руски езици. 

Целта на телеканала «Беларус 24» е разширяване на белоруското 

информационно присъствие в постсъветското пространство и по света, 

формиране на позитивен имидж и укрепване на авторитета на Република 

Беларус на международната арена. 

 

 

КОНТЕНТ НА ТЕЛЕКАНАЛА 

 

Основа на ефира на телеканал «Беларус 24» са най-добрите 

телепроекти на националните канали «Беларус 1», «Беларус 2», а също така 

проекти на Агенцията за телевизионни новини. 

Жанровата структура на излъчванията се състои от информационни и 

информационно-аналитически програми, социално-политически проекти, 

документални филми, история и култура на белоруския народ, спорт, 

музикално-развлекателни и детски програми, кино- най-доброто от най-

големите белоруски производители на теле-, кино- и видеопродукция. 

Авторски програми, транслиране на най-важните събития, 

спецпроекти, ток-шоу, екслузивни интервюта и пърфоманси в арт-

пространство- всичко това го има в «Беларус 24». 
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ИЗЛЪЧВАНЕ 

 

На днешния ден сигналът на международен телеканал «Беларус 24» е 

достъпен от три спътника: ABS-2, HotDird A13 и Galaxy 19. 

В зоната на сигурен прием на сигнала на телеканал «Беларус 24» от 

спътниците ABS-2 и HotBird са такива страни като Полша, Литва, Латвия, 

Естония, Франция, Белгия, Нидерланди, Дания, Германия, Чехия, Австрия, 

Швейцария, Словения, Хърватия, Босна и Херцоговина, Сърбия, Черна гора, 

Македония, Албания, България, Румъния, Унгария, Словакияч, Испания, 

Ирландия, Великобритания, Гърция, Украйна, Норвегия, Швеция, 

Финландия, Ливан, Израел, Йордания, Сирия, Армения, Азербайджан, 

Туркмения, Узбекистан, Казахстан, териториите на Русия с изключение на 

Заполярие, Саудитска Арабия, Иран, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, а 

също така Беларус. 

От спътник Galaxy 19 телеканалът може да се приеме в САЩ, Канада, 

Мексико, Гватемала, Доминиканска Република, Пуерто-Рико, на Куба. 

Излъчването на «Беларус 24» се осъществява в рамките на сервиз WorldTV 

на компания GlobeCast. 

Телеканалът има лицензия на осъществяването на излъчване на 

територията на Руската Федерация. Международния спътников телеканал 

«Беларус 24» стана първия чуждестранен телеканал, който получи 

свидетелство за регистрация в Република Казахстан. 

«Беларус 24» е достъпен на платформите на мобилните сервизи. През 

декември 2009 година беше сключен договор между Националната държавна 

телерадиокомпания на Република Беларус и компания «I-RED Israel LTD»,  
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в резултат на който телеканалът се появи в мрежата на мобилната телевизия 

«Orange» в Израел. Ретранслирането на телеканала се осъществява също на 

международната платформа SPB TV, броя на ползвателите на която в 

настоящо време наближава 12 млн. човека. Излъчването се води денонощно и 

с най-високо дигитално качество. 

Програмите на телеканала «Беларус 24» могат да се видят и в пряк 

ефир и в Интернет-мрежата на нашия сайт. 

 

 

Информационен блок 

Социално-културологически блок 

Развлекателен блок 

Кино 

 

 
 

Телеканалът продължава работа по разширяване на географията на 

излъчването зад граница и, съответно, увеличаване на своята зрителска 

аудитория. 
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АУДИТОРИЯ 

 

Нас ни гледат чуждестранни телезрители, преди всичко рускоезичното 

население, жители на постсъветско пространство, а също така етнически 

белоруси, които свързани с нашата страна с роднински и професионални 

връзки, всички тези, които изпитват симпатия към Република Беларус. 

Обхват на зрителска аудитория е повече от 270 млн. човека. 

Възраст: 35+. Женската аудитория – 52.2%. Мъжка аудитория – 47.8% 


