
СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ПРЕДАВАНИЯТА ПО ТВ СКАТ 
 

Новини, общо-информационни 
 
НОВИНИ  
 Излъчват се на живо от София понеделник-неделя от 10:15 до 10:30 часа; от 12:30 до 
12:45 часа; от 17:30 до 17:50 часа; от 19:30 до 20:00 часа, 22:00 до 22:30ч. ;  
 
КРАТКИ НОВИНИ  - 3 мин. 
 Излъчват се на всеки кръгъл час от понеделник до неделя 
Преди и след новините може да се излъчва стандартна реклама на всякакви продукти и 
дейности. 
 
ПРОГНОЗА ВРЕМЕ – може да се излъчват спонсорски заставки на марки и 
продукти/услуги според сезона, може да се излъчва стандартна реклама преди и след 
нея и алтернативна по време на прогнозата. 
 
РАННИ ВЕСТИ –  информационно предаване. Стандартни рубрики за сутрешен блок, гости 
по актуални теми и след 08:30 ч. – включване на зрителски коментари по темите в 
традиционен зрителски форум 
 Предаването е с разнородна публика и затова е подходящо за стандартна и 
алтернативна реклама на всякакви продукти и дейности, излъчване на спонсорски заставки на 
българска продукция.  
 Излъчва се на живо в дните понеделник-петък 07:00-10:15 ч.; събота 08:00-10:00 ч.  

 
Политически дискусии 

 
ДИСКУСИОННО СТУДИО – водещ Стоян Иванов – опитен журналист, бивш депутат. 
Това е централното политико-коментарно предаване на телевизия СКАТ в най-гледаното 
време. В предаването гостуват  настоящи и бивши парламентаристи, политици, 
общественици, експерти от администрацията, хора от бизнеса. Разглеждат се 
политическите теми и събития от изминалия ден у нас и в чужбина. 

Аудиторията на предаването е разнородна, затова е подходящо за всякаква стандартна 
реклама.     

Излъчва се на живо в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 20:00 до 
21:00 часа. 
      
ТЕЛЕВИЗИОНЕН ФОРУМ – седмично обзорно политическо предаване с водещ Стефан 
Солаков. Изключително опитният журналист от „старата гвардия“ Стефан Солаков (БТА, 
София прес, БНТ, много вестници и списания, бивш кореспондент в Турция и Париж) с 
гостите си – известни политици, журналисти, културни дейци в анализ на събитията от 
седмицата, след като „пяната е прекипяла“. 
 Аудиторията на предаването е разнородна, затова е подходящо за всякаква стандартна 
реклама. 
Излъчва се на живо в събота 10:15-12:30 часа 
 
ФРОНТАЛНО – обзорно коментарно предаване по външно-политическите събития в 
контекста на проблемите на националната ни сигурност  с водещ Стефан Солаков. Гостуват 
политици, експерти по национална сигурност, разузнаване и контраразузнаване. Акцент върху 
проблемите на имиграцията, събития в съседни страни, които влияят на отношенията ни с 
тях – Република Турция, Русия, страните от Балканските страни, страните от Близкия 
Изток – традиционно пренебрегвани от другите медии 
 Излъчва се на живо в неделя от 10:30 до 12:30 ч. 
 



ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ – водещ Венцислав Тоцев, коментарно предаване с директни 
включвания от Народното събрание. 
 Излъчва се на живо в  сряда         от 10:30 до 12:30 ч. 
    четвъртък от 10:30 до 12:30 ч. 
 

Публицистично-дискусионни 
                  
ПАРАЛАКС – коментарно-дискусионно предаване с водещ Валентин Касабов – дългогодишен 
журналист с остро перо и език, в момента депутат. Предаването има тематика за 
опасностите, които дебнат България  по отношение на запазването на териториалната 
цялост на държавата, единството на нацията и гражданско–светския характер на 
държавата и обществото в сложните съвременни условия на разпад на традиционния морал, 
настъплението на радикално-религиозни сили, опасната смес на политика, религия, корупция и 
етнически сепаратизъм. 
 Излъчва се на живо   в сряда   от 21:00 до 22:00 часа  
                в събота от 17:45 до 19:30 часа  
 
ОТ УПОР – разследващо предаване с водещ Димитър Байрактаров. Водещият, който е 
настоящ депутат, е икономист по образование и разследващ журналист по призвание. 
Разследват се не криминално-битови сюжети,  а важни, определящи процесите в съвремието 
ни казуси и явления  ( истината за Южен поток – разследване в Русия, „на другия край на 
Тръбата“; Нарко-търговията и контрабандата при съдействието или бездействието на 
Държавата и защо потърпевши са само дребните риби  – разследване в България и Гърция, 
дървената мафия – има ли спасение за Българската гора и пр. 
 Излъчва се на живо в неделя 20:00-21:30 часа.   
 
ДА! АНТИМАФИЯ – водещ Георги Дражев, публицистично-коментарно предаване за 
неефективността на правораздаването у нас и създаването на облагодетелствани и 
недосегаеми „мафиотски“ кръгове в земеделието, животновъдството, горското стопанство, 
имотния пазар и пр.. 

Аудиторията на предаването е разнородна, затова е подходящо за всякаква стандартна 
реклама. 

Излъчва се на живо в четвъртък от 21:00 до 22:30 часа. 
 

ЗАД ФАСАДАТА – коментарно предаване за Столичната голяма община, действията и 
бездействията на кмета и администрацията, подводните камъни в решенията на Общинския 
съвет. Как се харчи най-големият (1.4 млрд. лв./година) бюджет в България, битката между 
частните и обществения  интереси, опазването на природната среда и зелената система, 
Столичната програма „Култура“, проблемите в столичното здравеопазване, образованието – 
от яслите и детските градини до Ислямския  институт, транспортът и инфраструктурата, 
корупцията в администрацията  – водещ Силвия Трендафилова – юристка и журналистка с 15 
годишен стаж в ТВ СКАТ  
 Предаването е подходящо за реклама на всякакъв вид продукти и дейности. 
 Излъчва се понеделник от 21:00 до 22:00 часа  
 
ТУРБУЛЕНТНОСТ – коментарно предаване за решенията и законовите нарушения в 
Бургаска община  – водещ Ангел Божидаров.  

Излъчва се вторник от 21:00 до 22:00 ч.               
 

Тематични дискусии 
 
ДИРЕКТНО ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ – водещ адв. Мария Колева, разследващо-коментарно 
предаване, което разглежда конкретни правни казуси. 

Аудиторията на предаването е разнородна, затова е подходящо за всякаква стандартна 
реклама. 

Излъчва се на живо във вторник от 10:30 до 12:00 часа. 



 
ДИРЕКТНО ЗА ИКОНОМИКАТА – водещ Григор Лилов, коментарно-дискусионно предаване 
за икономическата обстановка в страната  

Известният разследващ журналист Григор Лилов (известен и с книгите си за БГ 
милионерите) представя задълбочен поглед и анализи на стопанско-политическите процеси у 
нас дълбоко под повърхността на „мейнстрийма“. Аудиторията на предаването е главно мъже 
55+. 

Излъчва се на живо в четвъртък от 10:30 до 12:30 часа. 
 

ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ – предаване за проблемите в енергетиката с водещ н.с. Огнян 
Винаров 
 Предаването е подходящо освен за стандартна реклама на всякакви продукти   
 Излъчва се  в събота от 14:30 до 15:30 ч. 
 
ДИРЕКТНО ЗА КУЛТУРАТА – водещ Любомир Захариев, коментарно-дискусионно предаване 
за процесите в литературата и образователно-културното развитие на България   

Предаването е подходящо за реклама на книги и издателства, а също така и на компании, 
които финансират българската култура и литература.       

Излъчва се на живо в петък от 10:30 до 12:30 часа. 
 

Музикално-развлекателни, научно-познавателни 
 
ОТ БЪЛГАРСКО, ПО-БЪЛГАРСКО – предаване за автентичен български фолклор с водещ 
Галя Асенова. Актриса от Народния театър „Иван Вазов“, с дългогодишен телевизионен 
стаж в БНТ („От бъклица и дрян“), вече 10 години Галя Асенова води най-мащабното 
предаване на живо за фолклор в българския телевизионен ефир. Без съмнение най-популярното 
и харесвано предаване с подобна тематика у нас. 
 Предаването е с разнородна публика и затова е подходящо за стандартна и алтернативна 
реклама на всякакви продукти и дейности, излъчване на спонсорски заставки на българска 
продукция. 
  Излъчва се на живо в събота 20:00-22:30 часа.   

 
КАРАЙ ДА ВЪРВИ, ТОВА Е БЛУС – предаване за рок и блус с водещ Васко Кръпката и 
гости видни български музиканти и певци в тези жанрове. 
 Предаването е подходящо за стандартна и алтернативна реклама на всякакви продукти, 
но най-подходящо е за реклама на бира.               
 Излъчва се на живо в четвъртък от 23:00 до 00:30 часа 

 
АКО ЗАЖАЛИШ – музикално предаване с водещa Бони Милчева – оперетна актриса, в 
предаването гостуват  групи от цялата страна, изпълняващи стари градски песни, естрадни 
песни и  откъси от оперети.. 

Аудиторията на предаването е предимно 55+, затова е подходящо за реклама на 
хранителни и фармацевтични продукти, застрахователни и банкови услуги. Освен стандартната 
реклама може да се излъчва и алтернативна. 
       Излъчва се на живо в събота от 12:45 до 14:00 часа. 
    
ВСИЧКИ НА МЕГДАНА – поздравителен концерт с водещи Николета Николова, Соня 
Чакърова и Силвия Димитрова 

Аудиторията на предаването е предимно 55+, затова е подходящо за реклама на 
хранителни и фармацевтични продукти, застрахователни и банкови услуги. Излъчват се 
стандартни и алтернативни рекламни форми.  

Излъчва се на живо в дните: от понеделник до петък от 17:50 до 18:30 часа. 
 
КРЪШНО ХОРО – поздравителен концерт с водещи Николета Николова, Соня Чакърова и 
Силвия Димитрова. 



Аудиторията на предаването е предимно 55+, затова е подходящо за реклама на 
хранителни и фармацевтични продукти, застрахователни и банкови услуги. Излъчват се 
стандартни и алтернативни рекламни форми.  

Излъчва се на живо в неделя от 12:45 до 14:00 часа 
 
ДНЕВНИЦИТЕ НА УФОЛОГА – седмично предаване за паранормалните явления  с водещ 
проф. Стамен Стаменов. Авторът (с дългогодишна кариера на лектор по тематиката в САЩ) 
запълва празнина в българския телевизионен ефир за любителите на мистериите и 
паранормалните явления.  
 Излъчва се в неделя от 18:15 до 19:30 ч. 
  

Религиозни, за малцинствата 
 
НЕДЕЛНА ЛИТУРГИЯ – излъчва се неделна света литургия от Кърджали от храма „Свето 
успение Богородично“, в служение  от отец Боян Саръев. Освен традиционните песнопения на 
хор и в молитвата, отец Саръев прави редовно и нравствена беседа в рамките на службата. 
   Излъчва се неделя от 08:30 до 10:00 часа  
 
ЗА ВЯРАТА БЪЛГАРСКА – излъчва се от Кърджали и разглежда каноните в християнската 
религия, с водещ отец Боян Саръев. 
 Предаването е подходящо  за  представяне на благотворителни кaмпании в помощ на  
Българската православна църква, финансират изграждането на православни храмове и др. 
подобни.       
 Излъчва се в  четвъртък от 18:30 до 19:30 часа       
 
ИЗГНАНИЦИ КЛЕТИ... – предаване за живота на арменците в България и за арменския 
геноцид -, водещ Михран Бохосян. 
             Излъчва се в събота от 17:00 до 17:30 часа.       
  
ЧШАЕ ШУКАРИЕ – предаване за ромското население с водещ  Найден Рангелов. 
 Излъчва се на живо в неделя от 14:00 до 15:00 ч. 
 
РАЗБУЛВАНЕ – предаване за мюсюлманите в България, за мястото на тяхната религия и 
проблемите в мюфтийството, за опасни процеси, водещи към сепаратизъм, религиозно и 
етническо противопоставяне. Водещ – Николай Панков. 
 Излъчва се в четвъртък от 18:30 до 19:30 ч. 
 

Здравни 
         
ЗДРАВОСЛОВНО – здравно предаване с водещ  проф. д-р Христо Деянов. Предаване с вече 13 
годишен живот. Гостуват най-добрите специалисти, вкл. всички републикански консултанти 
по съответни медицински дисциплини.  
 Предаването е подходящо за реклама на клиники, болници, лекарства и хранителни 
продукти. Освен излъчването на стандарна реклама е възможно излъчване на рекламни 
репортажи от пресконференции за представяне на нови продукти или откриване на нови 
здравни заведения и отделения, гостуване на специалисти за представяне на нови 
фармацевтични продукти, за инсталирани нови апарати или методи за лечение и други форми 
на алтернативна реклама.  
  Излъчва се на живо в дните: понеделник, вторник и сряда от 18:30 до 19:30 часа. 
 
ПЪРВОТО БЛАГО –  здравно предаване за вътрешни болести  с водещи Николета Николова и 
проф. Цветан Димитров. Традиционен формат на представяне на съвременния поглед върху 
възможните заболявания, лечение  и превенция на  определени системи, редувани с въпроси на 
зрители по отворени телефонни линии и отговори от проф. Димитров 
 Предаването е подходящо за реклама на клиники, болници, лекарства и хранителни 
продукти. Освен излъчването на стандартна реклама е възможно излъчване на рекламни 



репортажи от пресконференции за представяне на нови продукти или откриване на нови 
здравни заведения и отделения, гостуване на специалисти за представяне на нови 
фармацевтични продукти, инсталирани нови апарати или методи за лечение и други форми на 
алтернативна реклама.            
 Излъчва се неделя от 16:00 до 17:30 ч.  
         

Патриотични, исторически 
 
ЧАС ПО БЪЛГАРИЯ – историческо-коментарно предаване с водещ проф. Пламен Павлов. 
Проф. Павлов е един от най-авторитетните съвременни български историци, със специализация 
в Средновековната българска държава. Автор на много енциклопедии, сборници, книги с научен 
характер и популярни образователни четива. Познавач на българските общности в чужбина – 
бил е Председател на Агенцията за българите в чужбина. В студиото му гостуват цветът на 
българската историческа мисъл, популярните археолози, специалисти и студенти работещи за 
каузата „България“ и оценяващи достойно приноса на българското в световната 
цивилизационна мозайка. 
 Излъчва се на живо в петък от 21:00 до 22:00 ч. 
                 
ОБЛАЧЕ ЛЕ БЯЛО –   предаване за българите в чужбина, с  водещи Райна Манджукова 
(бивш Председател на Агенцията за българите в чужбина) и Зденка Тодорова 
(Председател на Хелзинкския комитет в Цариброд - Западните покрайнини) 
 Предаването е подходящо за реклама на български черноморски и планински 
курорти и всякакви други продукти и дейности. 
 Излъчва се на живо в събота от 16:00 до 17:00 часа  
  
ПРОКУДЕНИ ОТ БАЩИН КРАЙ – коментарно предаване за българите в чужбина с водещ 
Стоян Райчевски (историк, бивш депутат; писател с обемно творчество и изследвания за 
българите в традиционното им Землище на Балканския полуостров и за трагичната съдба на 
бежанците ни от Вардарска и Егейска Македония, Одринска и Беломорска Тракия, Северна 
Добруджа, Западните покрайнини и Поморавието, Малоазийските българи; краевед)          
 Предаването е подходящо за реклама на български черноморски и планински 
курорти, туристически дестинации в Сърбия, Гърция, Македония, Румъния и Турция и 
всякакви други продукти и дейности. 
 Излъчва се на живо в неделя от 15:00 до 16:00 часа 
 
  
 
 


