
Акценти в програмата на телевизия BiT 

Актуални предавания

Предаването носи красноречивото заглавие 

„Жива връзка“, защото през цялото време 

студиата на Би Ай Ти в София и Чикаго излъчват 

заедно на живо. „Жива връзка“ е предаване за 

активните хора, които търсят, опитват, създават и 

успяват. Затова ще им предлагаме динамичен микс 

от новини, мнения и коментари по актуалните събития, полезна информация и вдъхновяващи 

истории. Защото не всичко е новини и не само лошите новини са новини.    

От Понеделник до Петък в 6:30 – 9:00 часа (BG) / 22:30 – 01:00 (US- Chicago) 

Новините се излъчват пряко и от двете студиа 

– в София и Чикаго. Представят различен

поглед към събитията от деня, видяни през 

очите на българите на два континента.  

Всеки ден в 19:30 – 20:00 часа (BG) / 11:30 – 12:00 (US- Chicago) 

От Понеделник до Петък в 22:30 – 23:00 часа (BG) / 14:30 – 15:00 (US- Chicago) 

еМисия България е ежедневно предаване, което 

представя разнообразие от актуални теми и 

проблеми, има включвания от мястото на 

събитието, истории на българи от цял свят, 

интервюта със знакови обществени личности, 

коментари по важните за хората и обществото ни 

теми в България и по света. 

От Понеделник до Петък в 17:30 – 19:30 часа (BG) / 09:30 – 11:30 (US- Chicago) 
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Прогнозата за времето ще се излъчва 

11 пъти на ден, а именно: 

 По време на сутрешния блок от

6:30 – 9:00 – на всеки половин

час, общо 6 пъти

 В 12:00 часа, 14:30, 16:30,

20:00, 23:00 – общо 5 пъти

Ще има информация за времето в 

България, Европа и САЩ. 

 „КАЧАМАК“ е низ от кулинарни етюди, 

вдъхновени от простотата и уникалността на 

традиционната българска и балканска кухня. Всеки 

делничен ден, в рамките на десет минути, а събота и 

неделя - тридесет минути, „КАЧАМАК“ ще Ви 

припомня популярни, автентични и уникални 

рецепти, които всеки българин сам може да приготви, където и да се намира по света. 

От Понеделник до Петък в 09:00 – 09:10 часа (BG) / 01:00 – 01:10 (US- Chicago) 

В Събота от 11:30  – 12:00 часа (BG) / 03:00 – 03:30 (US - Chicago) 

Спортно шоу с най-горещите теми в спорта, 

разказани по неочакван и провокативен начин. В 

предаването се представят репортажи и коментари 

от спортните събития през изминалата седмица. В 

студиото гостуват известни лица от света на спорта, 

които анализират и коментират най-актуалните към 

момента теми. 

В Понеделник от 20:00  – 21:30 часа (BG) / 12:00 – 13:00 (US- Chicago) 
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Предаването е посветено на българската 

история и се излъчва всеки вторник от 17 ч. 

То цели популяризиране българската история 

като акцент са младите хора - акцент ще бъдат 

хората, които имат незадълбочени знания в 

историята, защото това няма да бъде 

поредното предаване, което в дълбочина ще 

изследва историята. Искаме да докажем, че историята е увлекателна, че не се съдържа 

единствено в дебелите книги. 

Във Вторник от 17:00  – 17:30 часа (BG) / 09:00 – 09:30 (US - Chicago) 

Предаването се състои от 10 документални 

серии, заснети в риалити формат, които 

разказват за интересни и малко познати места 

и факти от културно-историческото и 

природно наследство на страната ни. 

Местните хора също са герои във филмите, 

като представят легенди и занаяти от 

региона. 

В Събота от 9:30  – 10:00 часа (BG) / 01:30 – 02:00 (US - Chicago) 

Идеята на здравното предаване на Би Ай Ти е да 

приближи максимално медицината към хората. В 

предаването гостуват видни лекари и специалисти, а 

зрителите получават ценни съвети за последни новости 

в областта на медицината и здравословния начин на 

живот. В предаването има различни рубрики посветени 

както на традиционната така и на алтернативната медицина. 

В Неделя от 8:30  – 09:30 часа (BG) / 00:30 – 01:30 (US - Chicago) 
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Седмично авторско предаване на журналиста 

Сашо Диков, което представя репортажи по 

актуални политически и социално-

икономически теми. Предаването представя 

знакови интервюта, които се превръщат в 

сензация и новини за всички останали български 

медии.. 

В Неделя от 18:30  – 22:00 часа (BG) / 10:30 – 14:00 (US - Chicago) 

„Кино Европа“ се състои от филми от 

селектирани от различни видни филмови 

фестивали в Европа. Мисия на 

телевизията е да представя интересни и 

завладяващи филми, които печелят 

вниманието на публиката със своя 

сценарий и невероятна актьорска игра.  

От Вторник до Събота в 20:00 – 21:30 часа (BG) / 12:00 – 13:30 (US- Chicago) 

В Неделя от 22:00  – 23:30 часа (BG) / 14:00 – 15:30 (US - Chicago) 
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Нови проекти в програмата на телевизия BiT: 

- Обедни новини – на живо от студиото ни в София

- Вечерни новини – на живо от студиата ни в София и Чикаго

- Късни новини – на живо от студиата ни в София и Чикаго

- Дневно магазинно предаване

- Нови уикенд програми

- Нови публицистични предавания
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