


За нас 
 “Евроком” стартира като телевизия с политематичен профил в далечната 1996 

година. През годините успява да балансира и утвърди позицията си на медийния 
пазар, благодарение на разнообразната си и интересна програма. През 1999 
година телевизията стартира нов канал в портфолиото си: “Детска телевизия 
Евроком” - първата телевизия рода си в националния ефир, която и до днес 
забавлява малките зрители, позната вече като EKids. 

 Програмата на Евроком достига до своите зрители, включена в пакетите на Blizoo, 
Мtel и почти всички доставчици на кабелна телевизия на територията на страната. 
Евроком имат възможност да гледат и абонатите на двата най-големи доставчици 
на сателитна телевизия  Bulsatcom и Vivacom. 

 Нашите журналисти изповядват принципите на безпристрастност и 
равнопоставеност към всички теми от обществения, политически и икономически 
живот на страната.  Модерните студия,  високотехнологичната база и възможността 
за директни включвания от всички точки на страната и извън нея благодарение на 
собствена подвижна телевизионна станция са само част от предимствата на 
телевизия Евроком. 

 

 



Новини 

 http://eurocom.bg/news  

Това е телевизията, която ще Ви предоставя актуални новини от България и света, 
бизнес и спортни новини, прогнози за времето,  интересни репортажи, коментари и 
анализи. 
 Всеки делничен ден -  от 13:00 ч., от 14:45ч., от 18:00 ч. и от 23:00 ч. 
 В празничните дни   -  от 18:00 и от 23:00 ч. 

http://eurocom.bg/news
http://eurocom.bg/news


Делници 
“Делници” е следобеден блок, който се стреми да покаже всички възможни гледни 
точки на днешните проблеми и да ги анализира. Водещ на предаването е един от най-
добрите и доказали се във времето български журналисти - Николай Колев. 

 

Зрителите имат възможност да се запознаят  с актуалните теми от деня, пречупени 
през погледа на интересни събеседници - политици, икономисти,  

социолози, лекари, културни дейци и други. 

 
 

 

http://eurocom.bg/shows/delnici  

“Делници” - всеки делничен ден  
 от 15:00 ч. до 19:00 ч. 

http://eurocom.bg/shows/delnici
http://eurocom.bg/shows/delnici


Времена и Нрави 

Един от най-големите критици на нашето време, телевизионната легенда професор 
Юлиан Вучков, коментира актуални теми и събития. Професорът представя своята 
гледна точка, отлично аргументирайки позицията си. 
 

В предаването професорът дискутира със своите гости актуалните теми на деня, 
свързаните с  тях събития и интересни факти от живота им. 
 

Гледайте безмилостните, понякога и доста забавни, коментари и задълбочени 
анализи на професор Юлиан Вучков. 

http://eurocom.bg/shows/vremena-i-nravi  

Всяка неделя от 20:00 ч. 
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Евро ДикоФ 

Всеки петък от 20:00 ч. http://eurocom.bg/shows/evro-dikof 
 

„ЕвроДикоФ“ – едно предаване като Куба, 
като Остров на свободата – за  важните 
неща, които остават скрити за широката 
публика.  За абсурдите в държавата и 
своеволията на властта – професионално, 
честно и безкомпромисно. С неудобните 
въпроси към политическата класа   и 
управляващи, и опозиция. 

При Сашо Диков ще се чува думата на 
политиците, на техните критици и най-
вече на хората, доказали своята смелост и 
безкомпромисна позиция.  Ще се чува 
истината, която боли, но лекува. Въпреки 
че действителността се оказва доста по-
различна и пораженията са най-вече 
върху „лекарите“.  

http://eurocom.bg/shows/evro-dikof
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Премълчани истини 
“Премълчани истини”с водещ,  политолога Минчо 
Христов,  е предаване  за тъмната страна на политиката.  

За недосегаемостта на олигархията и върхушката при 
всички правителства на Прехода.  

За лишения от социална чувствителност политически 
елит, който измами няколко поколения.  

За лъжата на тиражираното официално 
благоденствие. 

http://eurocom.bg/shows/premulchani-istini  

Доц. Минчо Христов е преподавател в Техническия университет. 
Независим депутат и зам. председател на Комисията за борба с 

корупцията в 40 Народно събрание. 

“Премълчани истини” – територия за 
мислещи граждани и за будни съвести. 
 
Всяка събота от 20:00 ч.  

http://eurocom.bg/shows/premulchani-istini
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При Жорж - музика, изкуство, култура 

 
Очаквайте добре подбрани гости, създатели на шампиони. 

Целим с езика на 
музика, изкуство, 
култура и  
патриотизъм 
да привлечем 
внимание в тези 
тежки времена за 
нашата  нация, език 
и култура. 
 

Предаване за 
будещето на 
нашите деца в 
милото ни 
Отечество! 

http://eurocom.bg/shows/pri-jorj-muzika-izkustvo-kultura  

Гледайте „При Жорж“ 
Всяка събота от 21:00 ч.  
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Не се страхувай! 
"Не се страхувай!" - с тази, може би най-
важна опора в днешно време, Васил 
Василев тръгва към своите зрители. За да 
чуят, видят и осъзнаят възможността и 
силата на своето безстрашие днес, в 21 
век, в своя микросвят, но и в 
глобалния  политически и икономически 
пъзел. Начини за по-добър живот и 
бизнес има - важното е да не се 
страхуваме. Страхът е домакин на 
произвола и беззаконието.  

Автор и водещ: Васил Василев 

Всеки понеделник от 20:00 ч. 

http://eurocom.bg/shows/234-ne-se-strahuvai 



Светът и всичко в него  
“Светът и всичко в него” е туристическо предаване  
за зрители от всички възрасти, които обичат 
пътешествията и приключенията. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Заедно с автора и водещ – Симеон 
Идакиев, ставате съпричастни със 
съдбата на нашата необятна и  
непозната планета Земя.  
 
 

Предаването среща зрителите с 
интересни събеседници, древни 
култури и цивилизации.  
 
То запечатва омайни пейзажи, 
исторически и културни паметници. 

http://eurocom.bg/shows/svetut-i-vsichko-v-nego 

Всяка неделя от 16:00 ч. 



Всяка събота от 09:00 ч. 

Николай Бареков  и Димитър Байрактаров  

Европейският депутат и дългогодишен 
журналист Николай Бареков  
и ексдепутатът Димитър Байрактаров 
разискват  медийно неексплотирани 
теми с обществено значение. 
Предаването „Бареков и Байрактаров 
без цензура” съчетава сериозни гости и 
безкомпромисни журналистически 
разследвания, свързани с корупцията по 
високите етажи и по общините,  има 
открита линия със зрителите   за 
задаване на въпроси и подаване на 
сигнали. 
В предаването  има специална рубрика   
посветена на  най-важното от дейността 
на Европейския парламент.  

http://eurocom.bg/shows/barekov-i-bairaktarov-bez-cenzura 

Бареков и Байрактаров без цензура 



Резонанс 

http://eurocom.bg/shows/rezonans 

“РЕЗОНАНС” 
Всеки понеделник от 19:00ч. и сряда от 
19:00 ч.  

Васко  Мавриков  е носител на І-ва награда 
”Защитник правата на хората”, връчена от 
омбутсмана на Р. България Гиньо Ганев, 
едно от лицата на Националната  
благотворителна кампания за деца 
инвалиди и загинали служители от 
системата на МВР. 

Водещият Васко Мавриков, както винаги без 
заобикаляне и табута, в предаването 
"Резонанс".  
 Дискусии с най-добрите експерти по разнолики и 
злободневни теми на ежедневието, в търсене на 
истината от най-различни гледни точки. 
Без манипулация, със сериозна социална 
експертиза и честен политически коментар. 
Отговорно, на честота на зрителя, в „Резонанс“ 
Васко Мавриков работи за завръщане на доверието 
в обществения договор с политиците, в 
институциите, за силата на гражданското участие в 
управлението на страната. 



Поглед отвън 

   В предаването  „Поглед отвън“ ще видите  как 
живеят пенсионерите във Франция, какви 
грижи се полагат за хората с увреждания, какви 
данъци плащат богаташите, за какво служат и 
как се контролират тези данъци, какви 
социални помощи получават бедните и 
бездомните.  

Всяка първа неделя на месеца от 19:00ч. 

http://eurocom.bg/shows/pogled-otvun 
 

Водещ: Николай Томов 

http://eurocom.bg/shows/pogled-otvun
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               Политика и спорт 

Водещият на предаването - Иван Търпоманов,  с лекота дискутира различните  
теми от сферата на политиката и спорта със своите гости: политици, икономисти,  
спортисти и други. 

http://eurocom.bg/shows/politika-i-sport  

Всеки четвъртък от 20:00 ч. 

http://www.eurocom.bg/predavania.php?id=29
http://www.eurocom.bg/index.php
http://eurocom.bg/shows/politika-i-sport
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Седмицата на жИво  

“Седмицата на жИво” е продължение на “Блогът на жИво”, чрез който политологът и 
блогър Иво Божков от година и половина излъчва на живо в интернет видео канала 
“На живо” от мястото на обществени събития.  

За неговия принос към свободата на словото и медийната 
среда в България той беше награден с престижните 
награди - “Валя Крушкина – журналистика за хората” за 
онлайн медии и блог, с “БГ Сайт 2013” за онлайн 
журналистика, както и две награди “Човек на годината” за 
принос към правата на човека. 

Всeки петък от 19:00 ч. 

http://eurocom.bg/shows/sedmicata-na-ivo 
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Темида - цената на истината 

Водещ: Нина-Никол Хамилтън 

Единственото юридическо предаване в 
българския ефир. 

Всеки вторник от 19:00 ч.  

Очаквайте  интересни разговори 
с  нашите гости – изтъкнати 
специалисти  и експерти в 

областта на правото. 

http://eurocom.bg/shows/video/temida-cenata-na-istinata/ 



Водещ: Станимир Бакалов 

“Ултраспорт” е предаване за феновете. То 
поднася в динамично темпо репортажи и 
коментари на най-интересните спортни 
събития от изминалата седмица в България 
и по света. Основен акцент в “Ултраспорт” е 
ултра актуалното и ултра обхватното 
представяне от няколко различни гледни 
точки на най-значимото събитие от 
изминалата седмица. 

Всеки понеделник от 21:00 ч. на живо 

Ултраспорт 

http://eurocom.bg/shows/ultrasport  

http://eurocom.bg/shows/ultrasport
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Кардиограма  

“Кардиограма” е здравно предаване на телевизия Евроком.  
Предаването дава актуална информация за нови постижения в областта на 
медицината и превенция на заболяванията. Зрителите получават и задълбочен 
анализ по теми, касаещи различни заболявания.  

Автор и водещ на предаването „Кардиограма" е  
проф. д-р Надка Бояджиева. Професионалната й 
биография  е изключително богата. 
 
Проф. д-р Бояджиева има опит в областта на  
образованието, науката, медицината, лекарствената 
политика, фармакологията и токсикологията. Тя е 
специализирала в Русия, САЩ и  Англия.  
Член е на български и международни организации, на 
академични и обществени комисии у нас и в чужбина. 
 

Ръководител на Университетската 
катедра по фармакология и 
токсикология към Медицински 
университет - София.  

http://eurocom.bg/shows/kardiograma 

Всяка събота от 15:00 ч.  



  Refresh за здраве 

http://eurocom.bg/shows/refresh-za-zdrave 

 
                                            „РеФреш за здраве” е предаване, посветено на здравословния  
                                             начин на живот, алтернативната медицина и спорта за здраве.  
                                             С него ще имате възможността да се презаредите, освежите, да                          
                                            вземете най-добрата и здравословна рецепта за Фреш – в пряк и     
преносен смисъл.   
В „РеФреш за здраве” ще научите най-новата, свежа и достоверна информация за 
здравословни и лечебни практики и продукти от най-големите специалисти в областта 
на алтернативната, а и на конвенционалната медицина, храненето, диететиката и 
спорта за здраве.  
Като съвършен финал ще получите и здравословна рецепта за плодов или зеленчуков 
фреш, а защо не и за тристепенно здравословно меню. 
 
 
 
 
 

 
Всяка събота от 11:00 ч. 

Водещ: Силвия Чалъкова 



Ключът към успеха   

 
 

Всяка събота от 10:30 ч. 
 

http://eurocom.bg/shows/kliuchut-kum-uspeha 

 
                                                        „Ключът към успеха“ 
                                                         е телевизионно предаване за българското    
                                                        земеделие, което отразява успешните практики 
                                                        на аграрния бизнес в България, както и методите 
                                                        на управление, работата по проекти и бъдещите  
                                                        очаквания за развитие.  
 
Предаването  по интересен и увлекателен начин представя успешни 
арендатори или председатели на земеделски кооперации, които споделят  
своя личен опит със зрителите. 
Даваме информация за европейски програми, за да бъдат арендаторите с 
една стъпка напред и по-успешни. 
Разкриваме  ежедневните трудности и актуалните проблеми,  
за да дадем ключ към успеха. 



Пътуващо читалище 

Автор и водещ: Ивайло Шопски 

Всяка неделя от 10:00 ч. 
http://eurocom.bg/shows/putuvashto-chitalishte 

„Пътуващо читалище“е предаването, което 
разказва   неразказаните истории,  връща ни 
към старите занаяти,  напомня ни за 
забравени места,  разкрива пред нас  
мистични светилища и изгубени легенди за 
славни герои.... 
 
Предаването съхранява духа на предците ни, 
за да я има БЪЛГАРИЯ! 

„За да не позволим историята ни да се 
превърне в пепел, всички заедно 
трябва да поддържаме огъня.“ 



„Шпионката на Коко” e 
хумористичното и забавно 
предаване на Евроком, което ще ви 
накара да се посмеете от сърце . 
 
 ще видим  огледалния образ на 
всички нас...за добро или лошо...  
 случките са колкото е възможно 
по-безумни и нестандартни, а 
водещият умело ,,моделира“ 
ситуацията чрез импровизация.  
 в много от случките смехът е през, 
„сълзи“от тъга, че сме такива 
каквито сме всъщност. 

 
  

,,Шпионката на Коко“ се стреми да постави своите  
,,риби“ в ситуация-актьорски етюд, подчинен на 
концепцията на предаването, а именно да покаже 
чрез призмата на камерата колко е наивен, доверчив 
и манипулативен нашенеца в повечето случай.... 
 
Посмейте се с КОКО шпионина 
Всеки   петък от 22:00 ч. 
 

Автор и водещ:  актьорът Константин Трендафилов-Коко 

http://eurocom.bg/shows/shpionkata-na-koko 

Шпионката на Коко 



Психологически  портрет 

Водещ: Рени Анастасова 

Всеки четвъртък от 21:00 ч. 

ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ  
Е НЕОБЯТНО ЗА ОКОТО 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДАВАНЕТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ  Е 
ПОГЛЕД  ЗАД ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО 

ОЧАКВАТ ВИ СРЕЩИ С ИНТЕРЕСНИ ГОСТИ И 
ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ ТОЧНИ 

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ВИ. http://eurocom.bg/shows/psihologicheski-portret  

http://eurocom.bg/shows/psihologicheski-portret
http://eurocom.bg/shows/psihologicheski-portret
http://eurocom.bg/shows/psihologicheski-portret
http://eurocom.bg/shows/psihologicheski-portret

