


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 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.



Авторско токшоу с водещ
Слави Трифонов.

Хомогенна смес от 
политическо кабаре, 
токшоу, виртуозни 
музикални изпълнения, 
модерен балет и актьорски 
превъплащения.

Коментари на водещия по 
актуални теми от деня, 
тяхната музикална и 
игрова интерпретация на 
живо между водещия
и Ку-ку бенд.

Един или повече гости, 
обект на провокации и 
изненади, с които на преден 
план излиза нестандартното 
и непознатото за
аудиторията.





Конкурсът "Мис Левски Г" 
се провежда  в рамките на  

"Вечерното шоу на 
Слави Трифонов“

15 финалистки

Много предизвикателства

Чар и красота

Смях и забавление

Надпреварата 
„Мис Левски Г“ започна

Голямата награда –
почивка за двама на 

Малдивите





Aвторско публицистично 
предаване, което представя на 
зрителите всички актуални 
събития от деня. 

Основна цел на предаването е 
обективното информиране и 
анализ на случващото се
както в национален, така и 
световен мащаб. 
Гост-анализатори коментират 
важните теми от всички сфери на 
обществения живот.

В „Студио Хъ“ зрителите могат 
както да изказват в ефир 
мнението си по дискутираните 
теми, така и да задават 
въпроси на гостите в студиото.



вторник 
21:00 часа 





„Вечерта на…“ е телевизионно 
предаване. Излъчва всеки 
четвъртък
от 21:00 часа. 

В рамките на един час, 
чрез пряка връзка в ефир, 
водещият Камен Воденичаров 
дава възможност на зрителите 
да говорят и задават своите 
въпроси на различни 
музикални, театрални и 
обществени личности, 
без цензура, без забранени 
теми и без страх.



Авторско забавно телевизионно предаване, в коетотримата представители на 
Северозападна България – Георги Милчев-Годжи, Краси Радков 
и Борис Солтарийски, представят хумористични и интересни 
случки от бита и ежедневието на този район.
Във „Вечерта на Северозапада“ може да видите 
езиковото богатство на северозападната култура, 
участието на специални гости и разказването 
на истории от този край.

петък 
21:00 часа



Ежедневно, коментарно предаване с водещ
известния български журналист Крум Савов.

Всеки ден от 19:00 часа, водещият разговаря и анализира
актуални теми от деня със специално подбрани гости.

В него основно участие заемат и зрителите, които
могат да задават въпроси си.

Всеки петък предаването е
по-светски ориентирано,
с втори водещ, съпругата

на Крум Савов
- Мая.



Седмично,

едночасово,

хумористично

предаване

с водещ

най-известния

разказвач на вицове 

Димитър Туджаров –

Шкумбата.



Mate Kitchen е кулинарно предаване,
което показва на хората лесни, бързи и 

семейни рецепти. Адресирано е към 
всички – към хората от малкия град, към 
тези от големия, към семейните градски 

хора, към студентите.

Mate Kitchen дава отговор на всеки, който 
ежедневно си задава въпроса: “Какво ще 

закусваме /обядваме/ вечеряме?”.
За семействата и хората, които наистина
готвят и за които домашно приготвената

храна носи неповторим вкус.

Mate Kitchen предлага национални ястия
от българска и балканска кухня,

празнични менюта и сезонни рецепти –
всичко, което българинът наистина 

обича и консумира ежедневно –
боб, кюфтета, мусака,

пилешка супа, свинско със зеле,
тиквеник, баница и т.н.



Кратка метеорологична 
прогноза, която се 
излъчва 
в ефира на 7/8 TV.

Водещ - Иван Атанасов -
Ванката, който със 
своята непринуденост
и  неподправен стил
ще ви информира 
какво да очаквате
от времето. 

ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН
ДЕН ОТ
18:55
19:55
22:55
23:55




