


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 по 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 почти
всички доставчици на кабелна телевизия на територията на страната. Телевизия
Евроком имат възможност да гледат абонатите на трите най-големи
телекомуникационни оператора: Bulsatcom , Vivacom и А1.

 Телевизията изповядва принципите на безпристрастност и равнопоставеност към
всички теми от обществения, политическия и икономическия 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 15:15 ч., от 18:50 ч. и от 23:00 ч.
 В празничните дни   - от 18:00 и от 23:00 ч.

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 16:00 ч. до 20:00 ч.

http://eurocom.bg/shows/delnici


http://eurocom.bg/shows/chestno-kazano

Граждани, политици, експерти, 
журналисти - всеки, който има позиция 
за истинския живот в България, ще бъде 

добре дошъл…

«Мотивирам се да поднасям 
истината каквато я виждам, 
когато нравите са стигнали 
точката на замръзване…»

«Истината трябва да се поднася 
като палто, а не да се хвърля 

като мокър парцал.»

Люба Кулезич и нейното предаване 
„Честно казано“ отново в ефир 

и в телевизия ЕВРОКОМ

Честно казано

Всяка сряда от 20:00 ч.

http://eurocom.bg/shows/chestno-kazano


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


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

Проф. 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


„Седмичник “ с Владо Береану не може да се опише с прости думи, а и няма и защо. 

Tрябва да го гледате, понеже е уникално за българския телевизионен ефир и 
гарантирано ще се забавлявате. 

Седмичник с Владо Береану

Коментари 
за фиаското 
на управлението…

https://eurocom.bg/shows/sedmicata-s-vlado-bereanu

Всяка неделя от 22:00 ч. 

https://eurocom.bg/shows/sedmicata-s-vlado-bereanu


Заедно Българи

Всеки вторник  от 20:00 ч. 

Едно предаване за тайните  на Прехода 
и за мистериите на днешното 
управление.

Едно предаване за тези българи, 
които не искат да са последни в 
Европа и които вярват, че има 
по-добър модел на българската 
икономика – по-високи доходи, 
по-голям растеж, по-
справедливо общество.

https://eurocom.bg/shows/zaedno-bulgari

Едно предаване за българското 
единение – толкова трудно и 
толкова нужно в днешни дни. 

https://eurocom.bg/shows/zaedno-bulgari


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.



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


Във всеки град и село има достойни и честни 
граждани и журналисти, които се борят срещу 

пороците на системата. Всеки един от тях е 
окото на България на живо! 

„България на живо“ с Иво Божков

Всяка сряда от 22.00 ч.

https://eurocom.bg/shows/17-bulgariia-na-jivo

България на живо

Предаването с отлични  
анализи и обзор на 

случващото се в страната, 
гледа под лупа нередностите 
в общините из цяла България. 

https://eurocom.bg/shows/17-bulgariia-na-jivo


Шоуто на Мавриков

Всяка събота от 21:00 ч.

http://eurocom.bg/shows/shouto-na-mavrikov

Шоуто на Мавриков е трибуна за 
силата на гражданското участие в
управлението на страната. 

С чувство за хумор, водещият прави 
седмичен анализ на горещите 
политически събития у нас и по 
света.

Предаването изследва социалния 
пулс на нашия обществен живот.



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. 



Училище за родители

Автор и водещ
Стойка Стефанова

http://eurocom.bg/shows/video/uchilishte-za-roditeli/9011

Всека неделя от 17:00 ч. 

“Училище за родители“ е най-грижовното и 
емоционално предаване в телевизионния 
ефир, насочено изцяло към бременните 
жени, майките и отглеждането на деца. 

Само в ефира на „Евроком“ 
вашият глас и предложения имат 

значение, очакваме ви!

http://eurocom.bg/shows/video/uchilishte-za-roditeli/9011


Refresh за здраве

http://eurocom.bg/shows/refresh-za-zdraveВсяка събота от 09:00 ч.

Водещ: Силвия Чалъкова

С полезните храни  в рубриката  „Рецепта за рефреш“, както и 
със спорта за здраве, иновациите в медицината, природната 
медицина, натуралната козметика, спа процедурите и всички 
съвети на най-добрите специалисти в своята област, „РеФреш 
за здраве“ ще ви даде различен и свеж поглед върху тялото и 
душата.

Предаването 
„РеФреш за здраве” 
има една цел: да ви 
преведе през нов път 
към здравето и 
здравословния начин 
на живот.



Темида - цената на истината

Водещ: Нина-Никол Хамилтън

Единственото юридическо предаване в 
българския ефир.

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

Всяка неделя от 13:00 ч.

Предаването дава трибуна на гост-
водещи адвокати от пленарната зала, 
на топ-адвокатите и най-влиятелните 

кантори, директни включвания и с 
гости от чужбина.



Пътуващо читалище

Автор и водещ: Ивайло Шопски

Всяка събота от 17:00 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.“



Ключът към успеха 

Всяка събота от 12:00 ч. http://eurocom.bg/shows/kliuchut-kum-uspeha

Предаването „Ключът към 
успеха“ акцентира върху 
управлението на земеделска 
структура и успехите на хората от 
бранша. Популяризират се 
аграрните дейности и 
политиките за управление в 
сектора.
Заедно ще потърсим формулата 
на успеха с най-успешните 
агробизнесмени на България.



На пропускайте любопитни  истории и интересни 
събеседници. 

Ще бъде интересно  в предаването ИНТЕРЕСНО !

https://eurocom.bg/shows/262-interesno-sus-slavcho-toshev

Футболистът Славчо Тошев с новото  хайлайф предаване 
за звездите и нещата от живота .

Споделени с вас  и поднесени  с много настроение! 

Интересно

Всеки четвъртък от 22:00 ч.

https://eurocom.bg/shows/262-interesno-sus-slavcho-toshev


Модна фиеста

Всяка събота от  22:30 ч. http://eurocom.bg/shows/modna-fiesta

Предаването „ Модна 
фиеста“ е за тези, които 
вярват в себе си и вървят 
напред.

Мариана Аршева

Предаването „Модна фиеста“ показва 
най-доброто от българската и 
световната мода, както и интересни 
събития и моменти от живота на 
известните българи. 

„Модна фиеста“ 
 Най-известните!
 Най-обичаните!
 Най-щастливите българи!, които правят 

себе си и тези около тях, с нещо по-
добри, по-усмихнати и по-щастливи!



„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 случаи...

Посмейте се с КОКО шпионина
Всяка неделя от 13:30 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


гр. София 1113
ул. „Незабравка“ №25
Парк Хотел Москва, Мецанин
тел. 0888 726 453, 0889 210 980

0887 436 987
reкlama@eurocom.bg

www.facebook.com/eurocom.bg?fref=ts

www.eurocom.bg

mailto:reclama@eurocom.bg
http://www.facebook.com/eurocom.bg?fref=ts

