


7/8 TV предоставя на зрителите ясно изразена алтернатива, отвъд 
наложените програмни модели на водещите телевизии - актуални 
информационни и аналитични предавания, богат набор от забавни и 
музикални програми. 

7/8 TV  е включена в основните пакети на трите най-големи доставчици 
на телевизионна услуга и достига до повече от 85% от домакинствата в 
страната. Разпространява се по кабел, сателит и онлайн за потребителите в 
България и чужбина.

7/8 TV е нова за телевизионния пазар и едновременно лесно 
разпознаваема телевизионна програма, благодарение на натрупания опит 
на екипа, създал едни от най-гледаните авторски и форматни предавания в 
България.





Ежедневно предаване, което се излъчва в две части от по 30 
минути. В него сценаристите от екипа на Седем-осми ще 
представят по ироничен и хумористичен начин събития от деня, 
които са ги впечатлили. Това могат да бъдат както водещите 
събития, така и такива, които са останали в страни от интереса на 
другите медии.

Шоуто на сценаристите има за цел не да информира за дадено 
събитие, а да го осветли в нетрадиционен план, забавлявайки по 
този начин зрителите и превръщайки го в анекдотична история, 
да даде алтернативни и забавни гледни точки върху случващото 
се.

Предаването се базира на индивидуалното присъствие, чувство за 
хумор, възможност за бързи импровизации, конкретните 
виждания и схващания за различите случки на всеки от 
четиримата водещи.



Кратка метеорологична прогноза за 
страната, Европа и света с присъщите на 
Ванката непринуденост и шеговит тон. 

Той е едно от обичаните и забавни лица 
създадено от екипа на Седем-осми и се 
радва на всеобща симпатия. 



Авторско публицистично предаване, което представя 
всички актуални събития от деня.
В Студио Хъ актуалните събития се анализират с помощта 
на гост-анализатори. Целта на предаването е посредством 
свободата на словото, зрителите да бъдат обективно 
информирани за случилото се през деня в национален и 
световен мащаб.
В Студио Хъ зрителите могат да изказват мнение по 
дискутираните теми и да задават въпроси на гостите в 
студиото.



Развлекателно-информационен блок със
забавни автопромоции в скечова форма, 
в които често участват актьорите: Краси 
Радков, Иво Сиромахов и Мариан Бачев.

TV Digest I представя “headline” на 
акцентите от телевизионното 
съдържание от предишния ден –
запомнящи се фрази, забавни ситуации 
случили се в различните предавания.

Първият по рода си развлекателно-

информационен блок със специално подготвени 
“блупърси” – всички гафчета, грешки и забавни 
моменти, случващи се извън кадър, при 
заснемането на дневната програма.



Авторско забавно-хумористично предаване, в което талантливи 
български актьори по забавен начин представят различни аспекти от 
ежедневието.

Актьорите използват всички художествени средства  - скечове, имитация 
на известни личности, специално създадени актьорски образи, музика и 
песни.

Във всяко издание на Вечерта на актьорите има специална гост-звезда, 
която налага различни акценти и теми.

Гост-звездата домакин е както от актьорските среди, така и от всички 
сфери на обществения живот.



Авторско журналистическо предаване с обществена 
насоченост, което представя различни аспекти от съвременния 
живот на българите. 

Предаването отдава необходимото внимание на българите, 
които по една или друга причина живеят извън България, но си 
остават български граждани с всички произтичащи от това права 
и задължения.



Единственото по рода си авторско едночасово музикално предаване. 

Основна роля в него имат музикантите от най-обичаната съвременна 
българска група Ку-Ку Бенд.

Всяско издание представя различни аспекти от световната и българската 
музика.

В отделни предавания има гост-музиканти или други гости, чрез които се 
показват както техните музикални предпочитания, така и как музиката е 
формирала техния мироглед.



Единственото телевизионно предаване, при което изчезва дистанцията 
между аудиторията и любимите на хората музикални, театрални и 
обществени личности.

В рамките на един час, чрез пряка връзка  в ефир, водещият дава 
възможност на зрителите да говорят и задават въпроси на съответната 
звезда в студиото, без цензура, без забранени теми и без страх. 



Авторско забавно предаване, в което трима представители на
Северозападна България представят забавни, хумористични и интересни 
случки от бита и ежедневието на този български район.

В предаването има поканени специални гости, които са от този край или 
са имали запомнящ се досег с него. Така на зрителите се представя от 
една страна езиковото богатство на Северозападна България, а от друга 
страна могат да се запознаят с достиженията в областта на културата на 
хора, произхождащи от този район.




