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EKids е създадена през 1999 година под името
Детска Кабелна Телевизия Евроком.
ДКТЕ е първият български специализиран ТВ канал, насочен
главно към малките зрители, който се излъчва в цялата страна.
На 1 юни 2008 година ДКТЕ е преименувана и носи името
EKids.
Смяната на името е резултат от непрекъснато развиващият се
пазар и постоянно увеличаващите се очаквания от страна на
зрителите. Логото и опаковката са свежи, модерни и най-вече
шарени и забавни.
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EKids се разпространява в цялата страна по кабел и
сателит.
Eдни от най – големите кабелни и DTH оператори,
които разпространяват EKids са Булсатком, Виваком,
Близу и Мтел, и много други.
Програмата на EКids стартира всеки ден в 07:00 часа и
забавляват зрителите до 22:00 часа.
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Програмната схема на EKids е насочена главно към
детската аудитория.
Част от заглавията, които се излъчват са анимационните
сериали - “Покемон”, “Хари в царството на динозаврите”,
„Бакуган”, „Франклин”, “Кибирбитка”, “Плодчетата”, “Динофрози”,
“Ангели приятели”, “Писма от Феликс”, “Динозавърчета” и много
други.
Най – новото при нас – “Клуб Уинкс”, “Приключенията на
Чък и приятели”, “Трансформъри – роботи спасители”, “Най-малкият
зоомагазин”.
Анимационните ни филми са: „Приключенията на Моби
Дик”, “Гърбушкото от Нотр Дам”, „Граф Монте Кристо”, “Алиса в
страната на чудесата” и много други.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ЧЪК И
ПРИЯТЕЛИ
Анимационна серия, САЩ, 2010-12
Героите от серията са камиончетаиграчки. Камиончето Чък и неговите
невероятни приятели Дигър, Бумър, Рауди,
Соку, Бигс и Хенди ще ви отведат в един
изпълнен със скорост, песни и
приключения свят, където фантазиите се
превръщат в реалност .
Перипетиите на Чък и приятели са
наситени с позитивни послания, поднесени
по необичаен и забавен начин: те показват
на малките зрители какво значи истинското
приятелство, учат ги да спазват обещанията
си, да поемат отговорност за своите
грешки.
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ТРАНСФОРМЪРИ : РОБОТИСПАСИТЕЛИ
Анимационна серия, САЩ, 2012
Предназначена за по-малките зрители и
характеризираща се с липса на насилие,
новата поредица “Роботи-спасители”
разказва за приключенията на четирима
млади трансформъра и техните човешки
двойници.
Оптимус Прайм им поставя задача - да
изучат човешките същества и да защитават
хората от остров Грифин Рок. Островът е
люлка на напреднали технологии, където
всичко може да се случи. Независимо дали
става дума за буйстващи Диноботи,
внезапно оживяли вулкани или огромни
стада омари, Роботите-спасители без
колебание се притичат на помощ!
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КЛУБ УИНКС
Анимационна серия, екшън-фентъзи, Италия,
първи, втори и трети сезон - 78 епизода х 30 мин.
В тайнствената вселена Маджикс има три
специални училища. В тях момичетата се обучават за
феи, магьосници, а момчетата - за воини със
свръхестествени умения.
Блум е обикновено момиче от планетата Земя,
която живее спокойно и щастливо в град Гардения. Един
ден Блум среща Стела, принцеса от планетата Солария.
Притичайки се на помощ на принцеса Стела,
тинейджърката Блум открива, че има магически умения.
Стела убеждава Блум да се запише в Алфея - училище за
феи във магическата вселена. Тук Блум се сприятелява
със съученичките си Флора, Текна и Муза. Четирите
момичета огранизират Клуб Уинкс. Запознават се с
момчетата от училището за специалисти в Ред Фаунтън:
Брандън, Ривън, Тими и Скай. Те ще станат добри
приятели и дори нещо повече … Създават си и врагове –
трите магьосници от Клаудтауър: Айси, Дарси и Сторми,
наречени Трикс, които се опитват да открият магическата
мощ на Драконския огън …
По време на обучението момичетата от Клуб Уинкс
ще преминат през много перипетии в борбата с враговете
си и ще открият много тайни от миналото на Блум.
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НАЙ-МАЛКИЯТ ЗООМАГАЗИН
LITTLEST PET SHOP
Анимационна серия, САЩ, 2012-14, 52 /26/ еп. x
22 мин
Изпълнената със забавни приключения серия
разказва за перипетиите на едно момиче с особен
талант.
Когато умната и добронамерена Блайт се
премества да живее в големия град, тя открива, че има
способността на разговаря с животните. Тази дарба й
дава достъп до тайния свят на малките любимци.
А животните имат нужда от помощ дори повече
от хората …
Всяко от животните има свой характер и
индивидуалност. Сред любимците на Блайт се
открояват хиперактивната маймунка Минка с
артистични наклонности, атлетичната, но
трудноподвижна панда и кученцето – попзвезда Зоуи,
които със сигурност няма да оставят момичето да
скучае …
Блайс бързо научава, че заедно с невероятните й
умения идват и големите изпитания. Някои от
съученичките на Блайт се опитват да й попречат, но в
крайна сметка винаги биват посрамени.
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Франклин -

анимационна серия,

Канада, 26 епизода.
ИМДБ - /международен/ зрителски рейтинг - 6.6
Най-популярното костенурче на света и
любимец на децата от цял свят, което “може да
брои през две и да завърже обувките си”.
Костенурчето Франклин живее с родителите си и
по-малката си сестра Хариет в селце, което е
толкова малко, че всички жители се познават.
Франклин се бои от тъмното и от
гръмотевичните бури, а обича плуването,
рисуването, да ходи на училище, да играе
футбол с приятели. Бобъра, Гъската и Заека са
неговият отбор, а Мечката, Лисицата, Миещата
мечка и Скункса – противниковия. Както
повечето деца, Франклин обича да решава
проблемите си сам, като се учи от грешките си.
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ПОКЕМОН - анимационна серия, САЩ,
156 еп.
ИМДБ - /международен/ зрителски
рейтинг - 7.0
Десет годишният Аш Кечъм мечтае да
стане най-великия треньор на покемони.
Покемоните са малки чудовища, които
треньорите хващат и опитомяват. Когато един
треньор хване див покемон, чудовището
става негова собственост и му се подчинява
във всичко. Аш, обаче, се успива и затова
получава последния останал покемон Пикачу
- много силен покемон, който може да се
изправи срещу безброй врагове и трудности
по пътя си. Заедно с приятелите си Брок и
Мисти и с помощта на Пикачу, Аш ще
преброди света, за да издири всичките 150
покемона …
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БАКУГАН - анимационна серия, 26
епизода, Канада-Япония
ИМДБ - /международен/ зрителски
рейтинг - 7.2
Популярен анимационен сериал, който
забавлява деца от всички възрасти. Малкият
Дан мечтае да стане първокласен играч на
Бакуган – сложна игра, съчетаваща карти и
играчки -животни. Дан, Джули и приятелите
им още не знаят, че картите имат особена
власт – свързани са с друго измерение,
Вестроя, в което играчките не само оживяват
- те се превръщат в огромни чудовища, които
се стремят да превземат вселената …
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Кибербитки
Анимационна серия, Канада, 26
епизода.
ИМДБ - /международен/ зрителски
рейтинг - 6.4
Серията отвежда децата на вълнуващо
приключение в кибер пространството,
където те са предизвикани да използват
силата на математиката в борбата между
доброто и злото.
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ЧУДОВИЩА И ПИРАТИ
Анимационна серия, Италия, 2008 г., 13
еп. х 15 мин.
Режисьор: Маврицио Форестиери
Едно съкровище за откриване... Една
карта, разкъсана на хиляда парченца...
Два екипажа - на ЧУДОВИЩАТА И
ПИРАТИТЕ... Нека ловът на съкровища да
започне! Флин и Алисия, капитаните на
пиратски кораби Aврора и Ел Дорадо,
току-що напуснали училището за пирати,
имат една обща цел : съкровището на
капитан Беде, най- големия пират на
всички морета.
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Хари в царството на динозаврите
Епизоди: 104, Канада, 2006
ИМДБ - /международен/ зрителски рейтинг 6.7
Какво ли е да попаднеш в царството на
динозаврите?! Бавачката на петгодишния Хари
му е подарила кофичка за игра, пълна с
пластмасови фигурки на динозаври. Оказва се,
че кофичката е вълшебна: скачайки в нея,
Хари попада в света на Динозаврите, където
играчките се превръщат в истински
праисторически животни. С помощта на своите
приятели-динозаври Хари преживява
невероятни приключения и всеки път се
завръща невредим у дома при мама.
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Ангели и приятели
Анимациионна серия, Италия, 2011, 52
епизода
ИМДБ - /международен/ зрителски
рейтинг - 8.1
Какво се случва, когато група своенравни
ангели се срещат с банда палави дяволчета невероятни приключения и много смях!
Четири ангелчета и четири дяволчета биват
изпратени на Земята, в Златното училище,
където ще се обучават за ангели-хранители и
дяволи-пазители. Всеки от тях трябва по
дискретен начин да помогне на някое земно
същество да направи своя избор между
доброто и злото. Когато планетата бива
застрашена от злия дявол Малики, ангелите и
дяволите се обединяват, за да му се
противопоставят.
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Динозавърчета
Анимациионна серия, Италия, 2010, 26
епизода
ИМДБ - /международен/ зрителски рейтинг
- 6.7
За да ги опазят от наближаващия метеоритен
дъжд, динозаврите оставят децата си скрити
в една пещера. Останали без татко и мама в
пещерата, отчаяните динозавърчета са
твърде изплашени! Рану, Саро, Стего, Бронто
и Нунци тръгват да търсят родителите си,
които са попаднали в друго време и ера.
Единствен мъдрецът-шаман Сауро ще им
помогне да ги намерят….
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Писма от Феликс
Анимациионна серия, Италия, 2002, 26
епизода
ИМДБ - /международен/ зрителски рейтинг
- 5.3
Заекът Феликс се загубва на аерогарата,
обърква самолета и вместо у дома се оказва
в далечни градове, непознати места,
преживява опасни приключения. В писмата
му, изпълнени с хумор, той разказва за
Париж и Рим, за Ню Йорк, и Египетските
пирамиди …
В Норвегия, Феликс спасява семейството
на Софи от гнева на троловете. В Хималаите
той помага на едно симпатично йети да се
скрие от преследващите го катерачи.
Прелитайки над Шотландия с вълшебния си
чадър, Феликс каца в езерото Лохнес, където
“чудовището” е преследвано от алчен ловец
и има нужда от помощ.
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ПЛОДЧЕТАТА
Анимационна серия, Испания, 26 епизода
ИМДБ - /международен/ зрителски рейтинг 6.3
На дъното на един угаснал вулкан, тихо и
спокойно си живеят Плодчетата : Ананасчето
Гаспачо, Раничко, Кактуса, Трънчо и Банана.
Ала един ден вулканът внезапно се събужда от
дългия си сън и малките същества са
принудени да си търсят нов дом в
тайнствената гора недалеч от вулкана.
В гората ги очакват безброй перипетии и
опасности, както и заплахата да бъдат изядени
от животни-вегетарианци. В борбата им за
оцеляване им помага тяхната приятелка,
момичето със смешни дрехи, която винаги
има страхотни идеи.
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Динофрози
Анимациионна серия, Италия, 2013, 26
епизода
ИМДБ - /международен/ зрителски рейтинг
- 6.8
Дванадесет годишният Том и тримата му
най-добри приятели намират една много
странна игра. Всеки път, когато започнат да
играят на нея, те отварят времева връзка
между настоящето и миналото и се оказват в
друго измерение, където те се превръщат в
динозаври …
Момчетата-динозаври имат тежка
задача – те трябва да спасят бъдещия свят от
лапите на Лорда на драконите, Несерон …
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ОТРЯД ЗЕТ
Анимационен сериал, Канада , 26 еп.
Разказ за приключенията на три обикновени
момичета – Чейни, Хеми и Джийни –
превърнали се в супергерои от могъщия отряд
Зет, и за борбата им с къдравите извънземни
Зути.
Отряд Зет започва да търси 144-те магически
кристала, за да спасят принц Арамис, мъдрия
крал Олаф, Земята и атернативната вселена,
наречена “Зет Нация”, от посегателствата на
злонамерените Зути …
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Анимационни филми
Анимационните ни филми са:
“Пепеляшка”, “Алиса в страната на чудесата”,
“Цар Лъв”, “Маугли”, “Снежанка и седемте
джуджета”, “Червената шапчица”, “Спящата
красавица”, “Тайната на третата планета”,
“Тримата от Простоквашино”, “Завръщане на
изгубения папагал”, “Бременските музиканти”,
“12 Месеца”, “Белия зъб”, “Дванадесетте
коледни дни”, “Лешникотрошачката”, “Всички
кучета отиват в рая”, “Нощта преди коледа”,
“Приключенията на Буратино”, “Пътешествие
до центъра на земята”, “Семейство Робинсън”,
“Снежната кралица”, “Чиполино”,
“Приключенията на слончето Бабар”, “Роли
Поли Оли”, “Граф Монте Кристо”, “Гърбушкото
от Нотр Дам”, “Книга за джунглата”,
“Приключенията на Моби Дик” и други.
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