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КОЯ Е
• EKIDS е най–дружелюбната българска детска 

телевизия. Забавна, пъстра, вълнуваща, 

предпочитана от малки и порастнали деца.

• Всеки ден, EKIDS предлага на децата 

невероятни анимационни филмчета и сериали. 

Любимите рисувани герои водят вашето хлапе 

към вълнуващи приключения.

• Знаем, че телевизията привлича децата, защото 

е забавна. Но не забравяме влиянието, което 

има върху тях. За това, ние отговорно 

подбираме всички сериали, филми и предавания. 

Така превръщаме EKIDS в място забавно, 

премерено възпитателна и любопитно -

образователно.
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КОЯ Е
• EKIDS е родена през 1999 година.

• Достига до децата по кабел и по сателит. 

Всеки уважаващ себе си оператор не пропуска 

да я сложи в най – достъпния си пакет.

• Събужда се с децата всеки ден в 7 сутринта и 

ги изпраща по леглата в 22 часа.

• Ekids отразява с удоволствие детски културни 

и спортни събития. Партнира на хора с идеи.

• Нашата телевизия възроди най – популярното и 

обичано детско спортно състезание – „ Бързи, 

умни, сръчни“. 
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Близо до децата
EKIDS Е БЪЛГАРСКА ДЕТСКА ТЕЛЕВИЗИЯ,

КОЯТО Е ТОЛКОВА БЛИЗО ДО ДЕЦАТА И ПРЕДЛАГА 

ПРЕКРАСНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗЯВА! 

УЧАСТНИЦИ В СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

АСИСТЕНТ ВОДЕЩИ В  ПРЕДАВАНИЯ

КОНКУРСИ

БЪРЗА ПОЩА ЗА ДЕТСКИ ИДЕИ

И ОЩЕ МНОГО, МНОГО НЕЩА…..
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Български детски песни

Голяма част от програмата на нашата телевизия е 

отделена на детските песни. С огромно 

удоволствие, ние излъчваме музикалните проекти на 

малките изпълнители .

Сътрудничим си с вокални формации, състави, 

читалища, индивидуални изпълнители 

Официални партньори сме на „ Детската 

мелодия на годината“

Подготвяме проект за детско музикално 

състезание „ Работилница за мечти“

Излъчваме видеоклипове, концерти, фестивали
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ЛЕКСИКОНЧЕ С ПЕСНИЧКИ

Детско телевизионно предаване, което 

пее с прекрасните гласове на вокална 

група „ Палави ноти “.

Прекрасни песни, интервюта, видеа –

всичко по идея на децата!

Образователно, развлекателно и много, 

много музикално.

ЗАБАВНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ НА 



АНИМАЦИОННИТЕ ГЕРОИ НА 
БОБ СТРОИТЕЛЯ

• Анимационен сериал, Великобритания 

• ХАЙДЕ ДА СТРОИМ ЗАЕДНО!!! 

• Боб Строителя и неговата бригада са големи 

професионалисти и добри приятели. Те строят 

страхотни къщи, правят вълшебни градини, поправят 

всичко. Те са бързи, смели, точни и имат голямо 

желание за работа. Всеки ден за тях е приключение. 

Колкото по – сложна е поръчката, толкова повече се 

забавляват.

• Боб Строителя и неговата бригада учи малките деца 

на приятелство, взаимопомощ и уважение. И на това, 

колко е хубаво да си свършиш добре работата.
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АНИМАЦИОННИТЕ ГЕРОИ НА 
ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАДИНГТЪН

• Анимационен сериал, 

Великобритания 

• НАЙ – ДОБРО МЕЧЕ НА СВЕТА СЕ 

МЕСТИ В ЛОНДОН!!! 

• Много вежливо, доста непохватно 

и често се забърква в малки 

неприятности. Но винаги има 

верни приятели, които да 

помогнат.

• Прекрасни герои има в този 

сериал. Г-н Гълъбтън, киселия 

съсед г-н Къри, г-н Грубер, 

който има антикварен магазин, 

веселото семейство Браун и г-жа 

Бърт, която кара мотор и прави 

най – невероятните палачинки на 

света.
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АНИМАЦИОННИТЕ ГЕРОИ НА 
МИА И АЗ

• Игрално -анимационен сериал

• Мия е умно и красиво 12 годишно 

момиче. За рождения си ден получава 

подарък – вълшебна книга-игра. И 

когато прочита тайната парола 

наобратно,  попада в един вълшебен 

свят - Сентопия. 

• „ Мия и аз“ е оригинално игрално –

анимационно приключение с елфи, 

еднорози, дракони и сатири.  
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АНИМАЦИОННИТЕ ГЕРОИ НА 
МАША И МЕЧОКА

• Анимационен сериал 

• МЕЧО, ХАЙДЕ ДА СИ ПОИГРАЕМ!!! 

• Има ли по – голяма калпазанка от 

Маша? Май не! Всеки ден малката 

Маша се забърква в такава каша. 

Добре, че е Мечо. Двамата стават 

добри приятели. И приключенията 

им нямат край!

• Прекрасна анимация, която ще 

разкаже на децата за 

приятелството, любовта, помощта, 

отговорността и добротата.

• Вярно, малките деца може да 

научат някоя беля, но ще знаят и 

как да я оправят.
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АНИМАЦИОННИТЕ ГЕРОИ НА 
ДИВИТЕ СКРИЙЧЪРИ

• Анимационен сериал

• Огромна експлозия в космоса изпраща на земята 

дискове, заредени с вселенска енергия. Когато тези 

дискове попаднат в ръцете на Скрийчър състезатели, те 

превръщат своите коли в силни, понякога зловещи, 

бързи и безмилостни Скрийчъри.

• Кажете вълшебните думи „ поглъщане – превръщане“ и 

на арената ще излязат алигатор, динозавър ти-рекс, 

птеродактил, съблезъб, прилеп, скорпион и още много 

други. Не пропускайте невероятните приключения на 

дивите Скрийчъри. 
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АНИМАЦИОННИТЕ ГЕРОИ НА 
ИНФИНИТИ НАДО

• Анимационен сериал, КИТАЙ, 2018

• Джин е Надо боец, който е загубил паметта си. 

Когато отива в ураганния град, той не помни, 

кой е, но може да се бие. В тежките двубои 

той се среща със старите си приятели.

• С помощта на корпорация „ Атлас“, щуравия д-р 

Луис и членовете на „ Деветте легенди“, Джин 

и неговите приятели се опитват да преборят 

злото, което иска да погълне техния свят. 

• Ще останете без дъх от невероятните 

приключения и ще се посмеете на малко 

глупавите участници в Надо битките.
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АНИМАЦИОННИТЕ ГЕРОИ НА 
СУПЕР САМОЛЕТИ

• Анимационен сериал, САЩ 

• ЕДВА ЛИ СТЕ ВИЖДАЛИ ПО – ЗАБАВНО ЛЕТИЩЕ НА СВЕТА. 

От там излитат най – бързите супер самолети. Те 

разнасят поръчките на деца от целия свят. И им 

помагат, когато изпаднат в беда

• Супер самолети е анимация, която съчетава цветно 

забавление и образование.  В сюжета са вплетени 

приятелство, помощ и достъпна информация за 

държавите по света. Децата ще научат столиците на 

различните страни,  ще преживеят техните обичаи, 

ще разберат повече за животните, растенията и 

културата им. 
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ЗАБАВНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ НА 
ПРИКЛЮЧЕНИЕТО „ АРТ ДЪГА „

• Авторско куклено шоу, забавно, образователно, 

невероятно увлекателно. Създадено от куклените

режисьори Тодор и Бояна Николови.

• Главни герои са тези дружелюбни кукли - Рино, 

Ласи, Чип, Кики, Блу, Муки и Дара! 

• Всеки епизод води децата на вълнуващо

приключение в света на изкуството. 
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БЪРЗИ, УМНИ, СРЪЧНИ
Шеметно, забавно детско спортно 

състезание, в което децата показват 

бързина, точност, сила и честна 

игра.

За деца от 1-ви до 4-ти клас

Дидактическо спортно трасе

Разнообразни спортни игри

Много награди, медали и купи
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