


БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ е реалният екран на 
случващото се в България и по света. Тя е истинската емблема 
на фактите. БСТВ е гледана, качествена, търсена. Творческа, 
актуална и отдадена на своите зрители, телевизията защитава 
правото на всеки гражданин на свободно мнение и достоен 
живот.



Като национален обществен оператор, БСТВ работи в защита на 
обществения интерес, информирания избор и свободата на 
словото. БСТВ е родолюбива, защото утвърждава и разпространява 
българската култура и народното творчество, повдига духа, вярата и 
самочувствието на нацията.



Умните и отегчeни от повтарящите се теми и гости в
останалите телевизии;

Тези, които искат да гледат българска телевизия;

Ценителите на качественото телевизионно съдържание.

КОИ ЗРИТЕЛИ ГЛЕДАТ БСТВ?



САТЕЛИТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
БСТВ се разпространява сателитно през Vivacom, A1 и NeoSat.

КАБЕЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
БСТВ се разпространява в над 90% от кабелните и IPTV мрежи 
в цялата страна.



Нашите уеб канали са предпочитани и търсени от хората със 
свободно мислене и нужда от нещо различно. Каналите ни във 
Facebook и YouTube бележат непрекъснат растеж в своята 
гледаемост и популярност. За последната година гледанията на 
наши клипове в YouTube са над 22 милиона, a за едно тримесечие 
във Facebook – над 6 милиона.



Медията предлага политематична 24-часова програма, насочена 
към всички възрасти. Телевизията разработва теми, репортажи 
и разследвания по сигнали на зрители и поддържа връзка с 
аудиторията, чрез директни телефонни линии и включвания в 
предаванията, социалните мрежи и собствена уеб платформа.



ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 15:30 И 18:30

Свободна от зависимости, обективна и бърза информация, репортажи 
и данни за събития, факти и проблеми, неотразени в масовите медии 
по политически или бизнес съображения. Всичко за проблемите на 
обществото, грижа към грижите на обикновените хора. Екип от 
търсещи и вдъхновени репортери, уверени и подготвени водещи, 
безпристрастни и независими продуценти.

Свободна от зависимости, обективна и бърза информация, репортажи 
и данни за събития, факти и проблеми, неотразени в масовите медии 
по политически или бизнес съображения. Всичко за проблемите на 
обществото, грижа към грижите на обикновените хора. Екип от 
търсещи и вдъхновени репортери, уверени и подготвени водещи, 
безпристрастни и независими продуценти.



ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 19:15

Предаване, което коментира темите от НОВИНИТЕ НА БСТВ. 
Водещите Нора Стоичкова, Александър Симов, Николай 
Грозданов и Велизар Енчев представят различния поглед 
към най-значимите събития и какво стои зад тях.



ÍÀØÈßÒ ÑËÅÄÎÁÅÄÍÀØÈßÒ ÑËÅÄÎÁÅÄ
Ежедневното развлекателно-информационно шоу с водеща Елена 
Пенчукова залага на най-различни забавни, социално-отговорни и 
актуални теми – нашето здраве, нашите деца, нашите права, нашата 
култура, нашите пари, нашите мечти. 

"НАШИЯТ СЛЕДОБЕД" - територия без теми табу, без рамки и без 
ограничения! 

ИЗЛЪЧВА СЕ ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 14:00



ИЗЛЪЧВА СЕ ВТОРНИК, СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 16:00

Едно предаване за отровите, които поразяват дните, мислите и 
душите ни. И за противоотровите, които са на една крачка или 
на една епоха разстояние – в мъдростта на историята, в таланта 
на политиците, в житейския избор на обикновения човек.

За отровата и спасението. Това е “АНТИДОТ” с Юлия Ал-Хаким!



ИЗЛЪЧВА СЕ ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 16:30

Предаването “ДУМАТА Е ВАША” с водещ Стоил Рошкев е посветено 
на разговори на живо със зрителите на БСТВ. Във времената на 
всеобща цензура и официализирани фалшиви новини - ДУМАТА Е 
ВАША! Вашият глас в ефира на Българската свободна телевиия - 
БЕЗ ЦЕНЗУРА!



ИЗЛЪЧВА СЕ ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 20:00

С позиция срещу статуквото и с грижа за хората, предаването 
представя отговорната визия за бъдещето на България. Водещият 
Александър Симов изтъква работещите идеи и верните решения, 
основани на социалната справедливост и на правото на равен 
достъп за развитие, работа и достоен живот.



ИЗЛЪЧВА СЕ ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ 20:00

„СТУДИО ИКОНОМИКА“ с водещ Нора Стоичкова е седмично обзорно 
предаване, отличаващо се с  аналитичен поглед и обективен превод 
на информацията, процесите и решенията в света на икономиката. 
Без цензура при представянето на действителността.



"ДИСКУСИОНЕН КЛУБ" с водещ Велизар Енчев е седмично обзорно 
предаване, в което намират място разширени разработки на 
актуалните новини с участието на доказани авторитети. Предаването 
осветлява и изобличава корупционни практики и процеси, които 
вредят на България.

ИЗЛЪЧВА СЕ ВСЕКИ ПЕТЪК ОТ 20:00



ËÅÃÅÍÄÈËÅÃÅÍÄÈ

ИЗЛЪЧВА СЕ СЪБОТА ОТ 19:30

Предаването „ЛЕГЕНДИ“ с водещ Стоян Петров разказва истории от 
живота на позабравените наши певци. Повече от песните им са 
подвластни на вечната тема - любовта! Онази, силната и приказната, 
за която всички мечтаем.



предаване за международна политика и анализи.предаване за международна политика и анализи.

музикално – поздравителен блок с излъчвания през почивните дни.музикално – поздравителен блок с излъчвания през почивните дни.

младежко предаване, представящо проблемите и терените 
на младите хора в България.
младежко предаване, представящо проблемите и терените 
на младите хора в България.

ÁÚÄÅÙÈ ÏÐÎÅÊÒÈÁÚÄÅÙÈ ÏÐÎÅÊÒÈ
предаване за вашето здраве.предаване за вашето здраве.

ÑÂÅÒÚÒ, ÅÂÐÎÏÀ È ÁÚËÃÀÐÈßÑÂÅÒÚÒ, ÅÂÐÎÏÀ È ÁÚËÃÀÐÈß

ÈÇÂÚÍ ÐÀÌÊÈÒÅÈÇÂÚÍ ÐÀÌÊÈÒÅ

ÔÎËÊËÎÐÍÀ ØÅÂÈÖÀÔÎËÊËÎÐÍÀ ØÅÂÈÖÀ

ÇÄÐÀÂÅÇÄÐÀÂÅ



02 906 78 12

www.facebook.com/bstv.bg


