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Единствената специализирана телевизия за земеделие у нас 



Телевизия АГРО ТВ е с национално покритие и 24-часова програма, 
включваща разнообразни предавания и рубрики, фокусирани 

върху земеделието, селските райони и преработвателната 
индустрия. С приоритет са новинарските емисии, 

предлагащи актуална информация от 
агросектора у нас и по света.

Програмата на АГРО ТВ се 
разпространява по сателит, кабел, 

както и с пряко излъчване в 
интернет на адрес: 

www.agrotv.bg

          и
Може да гледате 
АГРО ТВ и чрез 

мобилното 
приложение.

Ние се 
фокусираме

върху: 

Растениевъдство 
Животновъдство 

Земеделска техника 
Технологии 
Иновации 

Хранителна индустрия 
Горско стопанство 

Селски райони 
Туризъм

Фестивали, традиции и обичаи, 
културно наследство 

Аграрна политика 
Световни форуми и събития



КАКВО СЪДЪРЖА 24-ЧАСОВАТА ПРОГРАМА НА АГРО ТВ:

ЕМИСИИ НОВИНИ 
 кратки новини - на всеки кръгъл час, с включвания на 

живо от събития в страната 
 ранната емисия е с начало 18.00 ч, 
     централният информационен блок стартира в 20.30 ч.   
     последната за деня емисия започва в 22.30 ч. 
Всеки уикенд: 
 Седмичен обзор и Международен обзор 
 Акцентите обобщават значимите събития от 

областта на земеделието в рамките на изминалата 
седмица. 

РУБРИКА НОВИНА + - разширена новина от актуално 
събитие от деня, излъчвана всеки ден веднага след основните емисии. 

ПРОГНОЗА ВРЕМЕ  И АГРОПРОГНОЗА

РУБРИКА АГРОТЕМА представя събития, казуси или 
земеделски производства. 
От мястото на събитието. 

РУБРИКА КОМЕНТАР – анализ на актуален 
проблем в земеделието през погледа на репортерите 
на АГРО ТВ. 

ФИНАНСОВИ НОВИНИ и  БОРСОВА 
ИНФОРМАЦИЯ са за предприемачите в 
агробизнеса. 

С рубриката ЗЕМЕДЕЛСКИ БУДИЛНИК 
фермерите винаги са в час за всички 
административни срокове, нужните условия и 
документация, които изискват съответните 
институции. 

Предаването КОНЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ е единствената 
телевизионна поредица у нас за коне, коневъдство, конен 
спорт, туризъм, бизнес и изкуство. 



ЖИВОТНОВЪДЕН ДНЕВНИК, с 
автор Мирела Спасова, представя 
сектор Животновъдство в България – тен-
денции, иновации, събития в бранша. 

Акцент се поставя на добрите практики на 
животновъдите в страната и се  дискутират казуси и проблеми в сектора с 

фермери, представители на асоциации и институции.
 

Предаването ИСТОРИЯ НА ХРАНИТЕ, с автор Алеко 
Дянков, дава информация за произхода на различни 

видове храни и традициите при консумацията им.

Рубриката СВЕТЪТ НА БИЛКИТЕ представя 
полезните свойства на традиционни български и 

екзотични билки, разкрива как се ползват лечеб-
ните растения за здраве и красота.

Публицистичното предаване БРЮКСЕЛ В 
ПРЕВОД, с водещ Валентина Спасова, е 
формат, посветен на европейското законода-
телство в земеделието и отражението му в 
България, като в дискусиите в студиото се 
включват експерти с различни мнения, аргу-
ментации и полезна за нашите фермери 
информация. 

В Предаването АГРОПОЛИТИКИ – топ 
репортерите на АГРО ТВ дават думата на раз-
личните браншове с препоръки и коментари 
по теми, свързани с ОСП и държавните мерки 

за подпомагане; търсят експертни съвети, ана-
лизи и консултации от неправителствени орга-

низации и институции

Предаването ТЕ ПОБЕДИХА, с водещ Валенти-
на Спасова. Очерци за съхранените български цен-

ности и традиции в селото – кътани през вековете, за 
предприемчивостта на хора, свързали поминъка си 

със земята. 

ЖИВОТНОВЪДЕН ДНЕВНИК



Предаването АГРОФОРУМ, с водещ Диана Александрова, представя по атрактивен 
и динамичен начин модерното българско земеделие, показва всичко най-ново в 
бранша, дава нови идеи на агробизнеса.  

Предаването БИЗНЕС ФОРУМ, с водещ Диана Александрова, се фокусира върху 
перспективите през малките и средните предприятия и начините за тяхната подкрепа и 
финансиране.

БИЗНЕС НОВИНИ, с водещ Косара Тролева, всеки ден - най-мощните компании в 
агробизнеса показват успешните си продукти и технологии, ключови събития за 
бранша, атрактивни оферти.

Предаването АГРОМАРКЕТ представя иновативната земеделска техника в 
действие и най-атрактивните й технически характеристики.

В предаването РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, с водещ Диана Александрова, се коменти-
рат актуални теми от българското законодателство, свързани с растителната защита; 
водещи агрономи представят успешни растителнозащитни практики и нови открития на 
науката. 

Предаването ЗА КИНОЛОГИЯТА с д-р Кънев се фокусира върху професионални и 
любителски теми в областта на кинологията. 

По АГРО ТВ може да гледате още: 
Научно-популярни филми за земеделието по света.
Фолклорни поредици за български обичаи и традиции, народни песни и танци, местна 
кухня. 
Специализирани рубрики за работата на Местните инициативни групи в България. 



АГРО ТВ предлага разнообразни възможности на фирмите от земеделския бранш да 
представят своите продукти и услуги чрез участия в предавания, видео клипове, видео 
презентации и репортажи, продуктово позициониране и алтернативни рекламни 
форми. Високата ефективност и бързият обратен ефект от рекламата се дължат на попу-
лярността на АГРО ТВ и таргетираната аудитория, която ежемесечно се увеличава. 

• Колко са зрителите на АГРО ТВ:
Броят на месечната зрителска аудитория, предоставена от GARB Audience 

Measurement Bulgaria, като пийпълметрични данни, е между 1 200 000 до 1 500 000 
зрители. 
Излъчване на АГРО ТВ онлайн на адрес: www.agrotv.bg.  На страницата се публи-

куват новинарски емисии, рубрики и предавания. Всеки ден над 15 000 уникални 
посетители. 
• Facebook страницата на АГРО ТВ се радва на все повече последователи:
Над 47 000  харесвания (данни към м. ДЕКЕМВРИ 2022 ).
Над 51 000 последователи (данни към м. ДЕКЕМВРИ 2022 ).
• YouTube канал/AGRO TV BULGARIA с над 33 000 последователи (данни към м. 

ДЕКЕМВРИ 2022 ).
• Instagram профил
• Мобилно приложение  AGRO TV

АГРО ТВ реализира успешни проекти по отразяване на събития на неправителствени 
организации в областта на земеделието и храните. 

АГРО ТВ е медиен партньор на водещи събития в България, организирани от: БАТА 
АГРО, Интерекспо център, Международен панаир Пловдив, неправителствения сектор в 
областта на растениевъдство, животновъдство, преработвателна промишленост. 


