
Пазар
К-15 шоуто се создава на почетокот од 
деведесеттите години на дваесеттиот век, во 
период доволно погоден и инспиративен за 
коментирање на тогашните општествени состојби. 
Тоа е период во кој се чувствува реална потреба 
од разновидност и новитети во хумористичната 
програма, бидејќи единствениот телевизиски 
медиум е македонската национална станица. 

Во 1993 година се отвора првата приватна 
телевизиска станица во Македонија, а со тоа се 
создава и медиумски простор за новитети и 
свежина.

Тројцата основачи и комплетни автори на К-15 
се со различна професионална позадина, но со ист 
сензибилитет и смисла за хумор кон конкретниот 
општествен контекст. 

К-15 шоуто, ново, смело, интелигентно, со 
огромна брзина станува најгледаното 
хумористично шоу во Македонија, влегувајќи на 
голема врата во медиумскиот етер преку ликовите 
и нивните ситуации, во герила продукциски дизајн.

Инспирирани од своето опкружување, тие ја 
искористуваат медиумската слобода и сосема 
спонтано, од приватно пријателство се втурнуваат 
во продуцирање на хумористични скечеви и 
прераснуваат во долгогодишни успешни 
соработници. 

Нивната популарност расте енормно брзо, а 
тоа се должи на неколку фактори:

- За прв пат во медиумите се појавуваат 
македонски ликови, кои преку хуморот ја 
отсликуваат реалната слика на македонското 
општество

- Дрско иронизираат со стереотипите
- Храбро ги коментираат политичките фигури и
- Прават пародија на целокупното живеење.
К-15 шоуто постојано успева да се одржи со 

огромна висока гледаност, актуализирајќи ги своите 
скечеви и критикувајќи ги актерите во различни 
општествени полиња.

 
Достигнувања
К-15 шоуто е редок пример за чија популарност 
постојат повеќе мерливи и немерливи показатели. 
Од оние стандардните би можеле да се споменат: 
шест години по ред избирана за „Најдобра ТВ 
емисија“, три години награди за „Лице на годината“, 
две години Златна бубамара за „Најдобра емисија“. 
Во 1998 година, Златна Бубамара за „Најгледана ТВ 
емисија“ во историјата на македонската телевизија 

и истата година награда „Народни херои“.
Во изминативе 15 години, К-15 шоуто 

еволуираше, како во своите производи, така и во 
телевизиските рејтинзи. Почнуваат само со 
снимање на кратки скечеви, кои за една година 
достигнуваат огромна популарност и својата 
дејност врз основа на веќе популарните три ликови 
- Тошо, Цацко и Миле, ја прошируваат во 
продуцирање различни проекти.

 К-15 шоуто најпрво се прикажува на првата 
приватна станица во Македонија - А1 Телевизија, а 
потоа го менува медиумскиот простор и во секој 
следен телевизиски медиум го достигнува врвот на 
гледаност во термините во кои се прикажува. 
Најдрастичен е примерот со македонската 
национална телевизиска станица МТВ 1, чија 
гледаност се зголемува во времето на прикажување 
на „К-15“ и потоа повторно се намалува. 

Според истражувањето на јавното мислење, 
маркетингот и медиумите спроведено во 2005 
година од Брима, македонскиот член на Gallup 
International, од вкупниот потенцијален аудиториум 
(вкупната популација) во Република Македонија, 
аудиториумот на К-15 шоуто во Мај 2005 изнесува 

еден милион и 535 илјади гледачи и опфаќа 76% од 
вкупната популација во Република Македонија.

Поради специфичната слоевитост на хуморот 
на „К-15“, разнобојноста на карактерите и 
различноста во говорот, шоуто привлекува 
гледалиште кое ги опфаќа сите возрасни групи. 

Еден специфичен параметар за популарноста 
на „К-15“ е големиот број фрази, измислениот 
говор, начинот на зборување, мутацијата на гласот 
кои се вградиле во колоквијалниот говор во 
македонскиот јазик и со текот на годините 
преминале во нормална употреба.

Во 1995 година на Градскиот стадион во 
Скопје, „К-15“ направија шоу во живо и, за прв пат  
во историјата на Македонија, македонски 
изведувачи наполнија стадион со 13 илјадна 
публика.

Историјат
Пред воопшто да се создаде „К-15“ во неговата 
сегашна форма, нејзините автори започнуваат со 
свои емисии во тогаш урбаното радио НОМА.

Таму, за прв пат Бранко Огњановски (Миле 
Паника) и Васко Тодоров (Тошо Малерот) се 
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спојуваат со Лупчо Бубо Каров 
(Цацко Конопишки) и до 
денешен ден го создаваат 
„К-15 шоуто“. 

Во 1989 година, К-15 
проектот е оформен под 
името „Етер и медиуми“. 
Почетокот на овој проект е со 
цел да продуцира 
хумористично-сатирични 
епизоди наменети за 
телевизиско емитување. 
Првиот скеч воопшто 
емитуван под името „К-15“ е 
наречен „Дебата за мишките“, 
во кој се појавуваат тројцата 
ликови. 

Во 1994 година, К-15 се 
оформува како сопствена продукција под името 
„К-15 продукција“ и во копродукција со А1 
телевизија започнува да го произведува и емитува 
„К-15 Шоуто“. Во 1996 година со добиен грант во 
форма на техничка поддршка, се проширува 
обемот на работа и во доменот на продуцирање 
рекламни и музички спотови со целосни креативни, 
продукциски и постпродукциски елементи. Со 
текот на времето, К-15 продукција прераснува во 
една од најдобрите и најсовремените опремени 
Full Service Advertising агенции на Балканот. 

За своите клиенти, агенцијата изработува: 
подготовка и реализација на маркетинг 
истражувања, стратешко планирање, медија 
стратегии, креативно аудио-визуелни решенија за 
електронски, печатени и outdoor медиуми, 
дистрибуција на рекламни материјали и database 
маркетинг.

Производ 
K-15 шоуто или меѓу 
народот познато само 
како „К-15“ е 
хумористично шоу чии 
целосни автори и актери 
се: Бранко Огњановски,  
Васко Тодоров и Лупчо 
Бубо Каров. Тројцата 
започнуваат со три 
различно оформени 
ликови, стереотипни за 
македонското општество: 
Миле Паника - со карактер 
на збунет и некритичен 
човек со маани во 
зборувањето, 
облекувањето и 
однесувањето, Тошо 
Малерот - стереотипна 
фигура на смотан и 
несигурен „фраер“ со 
апсолутен неуспех кај 
девојките и Цацко Конопишки - просечен 
добродушен човек со атрибути на класична 
македонска гостопримливост. Сите ликови се 
карактеризирани и во надворешниот изглед по кои, 
меѓу другото, стануваат препознатливи. 

Со текот на времето се појавуваат и други 
ликови одглумени од нив тројца како и од гости-
актери кои дале посебен придонес и останале 
запаметени по своите ролји во К-15 шоуто.

Изминативе 15 години снимени се 16 циклуси, 
односно 155 епизоди со повеќе од 2.000 скечеви.

Целта на овој тип шоу спонтано се наметнува 
низ годините, бидејќи постојано се создава тло 
плодно за секојдневно црпење теми за кои може 
да се коментира на сатиричен начин. Она по што е 
карактеристично „К-15“ е дека тие се секогаш во 
опозиција, во однос на нивниот постојан 
критицизам кон актуелните политички состојби. 
Успехот на К-15 е спој на вистинските луѓе во 
вистинското време и нивната способност да се 
одржат како силна авторска тројка. Шоуто е 
продуцирано во рамките на мала продукција, екипа 
не поголема од 10 лица, сите со ист ентузијазам и 
желба го работат и снимаат шоуто.

Таа кохезивност создава и реална можност за 
проширување на дејноста, па така настанува  
сопствената „К-15 продукција“ која започнува со 
продуцирање на: преку 200 рекламни спотови, 2 
авторски емисии, над 20 музички спотови на 
македонски изведувачи и 4 документарни серијали.

Скорешен развој
Успехот на К-15 шоуто изминативе 15 години 
созрева во можност за отворање на сопствен 
телевизиски медиум, чиј бренд „К-15“ ќе 
подразбира многу хумор и забава во целата земја. 
К-15 Телевизија е новиот медиум во македонскиот 
етер, кој првенствено се етаблира како музичка 
телевизија, промовирајќи исклучиво македонска 
музика, поддржувајќи ги сите хуманитарно-музички 
настани во Македонија и афирмирајќи нови ТВ 
лица. Нејзината програма е базирана на скечеви од 

К-15 шоуто, забавно-
музички емисии и е 
единствената македонска 
сателитска телевизија 
ослободена од политика и 
без информативна 
редакција .

После 15 години 
континуирано емитување 
на К-15 шоуто, се појави 
потреба од освежување на 
програмата со нови 
талентирани ликови. Веќе 
подолг период се 
појавуваат барања за 
гостување на К-15 шоу на 
локално ниво, локални 
настани, како и барања за 
директно учество на 
фановите и гледачите во 
шоуто заедно со главните и 
популарни ликови. За таа 
цел, по повод 15-от 

роденден на К-15 шоуто, нејзината екипа реши да 
организира аудиција за нови таленти-хумористи, 
кои би се приклучиле како актери во новите 
серијали на шоуто. К-15 Репродукција, во продукција 
на К-15 Телевизија, е проект кој има за цел да им ги 
отвори вратите за талентираните луѓе низ земјата 
и да им даде шанса да учествуваат во шоуто.

Промоција
Екипата и авторите на К-15 шоуто успеваат својата 
огромна популарност низ годините да ја 
искористат во промовирање на високите 
вредности низ различни општествени аспекти. 
Нивните оригинални идеи и решенија секогаш се 
барани како поддршка во популаризирање на 
многубројни кампањи. Тие се големи поддржувачи 
на  хуманитарни акции, а нивните активности се 
постојано споменувани како акции со визија и 
хуманост за проекти од различен карактер. 

Во нивната биографија стои изработката на 
седум документарни епизоди на серијата 
„Чудесната земја Македонија“ - за афирмирање на 
Македонија, серија „Бон тон“- играна од тројцата 
популарни ликови, Еко медиа - кампања за 

подигнување на јавната свест за животна средина 
во Македонија (поддржано од Министерството за 
животна средина) и Денот на дрвото - граѓанска 
иницијатива за пошумување во Република 
Македонија. 

Нераскинлив дел од брендот К-15 е музичката 
група „Дуо Трио“ во која, покрај тројцата автори, 
често гостуваат познати макeдонски пејачи, а дел 
од песните се издадени и пуштени во продажба. 
Познатите рефрени од нивните песни стануваат 
едни од најбараните рингтонови во Македонија.

Вредности на трговската марка
К-15 шоуто се појавува и се создава речиси 
паралелно со создавањето и зреењето на 
македонската независна држава. Период од 15 
години низ кој често се менуваат социјално-
политичките состојби, а во сите тие констелации 
шоуто успева да ја задржи својата неутралност, не 
наклонувајќи се кон ниедна политичка опција, 
притоа секогаш со отворена критика кон нив. 
„К-15“ е политичка сатира која смело ги разголува 
актуелните ликови и нивните недостатоци, 
постојано одржувајќи ја будна свеста кај публиката. 
Со анализа која навлегува во најдлабоките 
суптилности на стереотипите во македонското 
општество во шоуто, „К-15“ ги опишуваат и ги 
исмејуваат сите миљеа на особено неутрален и 
духовит начин.

Брендот и неговите заштитни ликови ги 
создаваат најпопуларните рекламни спотови за 
производи, чија побарувачка расте со енормна 
брзина. Многу често, рекламните пораки стануваат 
попопуларни од скечевите и го постигнуваат 
максималниот ефект на маркетингот.

Тројцата автори–актери во 15-те години 
успеваат да ја одржат својата кондиција, постојано 
надградувајќи ја во своите медиумски производи и 
никогаш не застанувајќи во индиферентна позиција. 
К-15 шоуто е емисија во која, и од која, постојано 
се очекува и се добива свеж, актуелен и 
несекојдневен хумор.  

ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

K-15

Терминот К-15 се однесува на 13-та  плата во 
годината, која се добивала во времето на СФРЈ.

Ликовите на Миле Паника и на Тошо Малерот 
за прв пат се појавуваат како радио ликови во 
Радио „Нома“.

Од тројцата, единствено Лупчо Бубо Каров не е 
роден на ист датум.

Во 1999 година „К-15“ се прогласени за 
победници од страна на Интернационалното 
жири на „Golden Drum”, во категоријата 
household maintenance за реклама, со свое 
идејно решение и продукција.
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