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Magic FM е неполитическа, търговска радиостанция, ориентирана 

към широка аудитория на възраст между 20 и 60 години. Каналът е на 

пазарa от средата на 2001 г. 

Започва като радио "Атлантик", а през април 2010 г. променя името 

си на Magic FM, но запазва изцяло програмните характеристики и 

цялостното си звучене.

Първото тестово излъчване на радиото е на 4 юни 2001 г. в 17:45 ч. 

на честота 107.4 FM. Поради реорганизиране на честотния ресурс, 

през 2002 г. започва да излъчва в София на 92.4 MHz.

От 8 януари 2007 г. станцията може да се слуша в Пловдив на 97.7 

MHz. След спечелени конкурси, през септември 2008 г. започва 

излъчване в Габрово на 98.6 MHz, а от ноември 2015 г., в Козлодуй 

на 100.2 MHz и във Видин на 96.7 MHz.

•Програмният формат на Magic FM е AC (Adult Contemporary);

•Девизът на радиото е "Най-добрата музика";

•В ефира на Magic FM можете да чуете най-доброто от музиката през 

последните 30 години.
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Нашата програма

ПОНЕДЕЛНИК - ЧЕТВЪРТЪК

СЪБОТА НЕДЕЛЯ

06:00 -

08:00

08:00 -

11:00

11:00 -

15:00

15:00 -

16:00

16:00 -

20:00

20:00 -

22:00

22:00 -

00:00

MAGIC START

Сутрин с Митко Павлов

Работно време с Елена Бозова

Magic Quiz с Ася Александрова

Дотук добре с Динка Желязкова

Най-добрата музика

Magic Night
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ПЕТЪК

00:00 - 07:00

07:00 – 09:00

09:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 22:00

22:00 - 00:00

Най-добрата музика

MAGIC START

Най-добрата музика

Magic Легенди

Най-добрата музика

MAGIC Night

00:00 - 07:00

07:00 – 09:00

09:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 22:00

22:00 - 00:00

Най-добрата музика

MAGIC START

Най-добрата музика

Magic Легенди

Най-добрата музика

MAGIC Night

06:00 -

08:00

08:00 -

11:00

11:00 -

15:00

15:00 -

16:00

16:00 -

20:00

20:00 -

22:00

22:00 -

00:00

MAGIC START

Сутрин с Митко Павлов

Работно време с Елена Бозова

Magic Quiz с Ася Александрова

Дотук добре с Динка Желязкова

Най-добрата музика

Disco Party
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Митко Павлов е човекът, който всяка сутрин ни кара да се усмихваме докато пътуваме 

за работа и след като вече сме в офиса.

Като малък мечтаел да стане певец, футболист или боклукчия. „Никога не съм си 

мислил за радио и телевизия“, казва Павлов. И до днес е убеден, че именно хората, 

които отговарят за чистотата, имат достъп до много хубави неща в боклука.

На въпроса как е попаднал в телевизията и радиото, обича да се шегува

с отговор: “С връзки”. Всъщност, има предвид контактите, които има. 

Когато бил студент, на негов колега брат му бил главен редактор в “Евроком”. 

Поканили го да чете новини и едва 22-годишен той водел късните емисии.

Следва казарма, а след това и предложение от приятел,

който работел за сутрешна програма в едно радио.

През свободното си време Митко предпочита да пътува в 

България и в близките страни.

Сутрин с Митко Павлов Понеделник - петък

08:00 - 11:00
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Елена обича умни непознати хора, кратки и весели изречения, написани 

с химикал в тефтер. В повереното ѝ предаване цари радио настроение, 

весело любопитство и много култура във времето между 11 и 15 часа 

всеки делничен ден. 

За хората, които я познават, тя е просто Ечката или Ечи. С радио се 

занимава от 1996 г. Историята започва така:

"Започнах невинно, без да си давам сметка, че това ще е най-

последователното занимание, което имам", казва Елена Бозова.

Водещата на "Работно време" обича работата и приятелите си. 

И още: "Обичам въображението. Обичам да готвя. Обичам умни непознати 

хора. Обичам племенника си Мишо. Обичам кратки и весели изречения, 

написани с химикал в тефтер. Обичам да ходя пеша. Обичам лекотата, 

когато се правят сериозни неща“.

Работно време с Елена Бозова
Понеделник - петък

11:00 - 15:00
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MAGIC QUIZ SHOW е времето в ефира, в което царуват знанията и 

алтернативните и интересни теми: любопитни въпроси и игри с награди, 

астрология, езотерика, литература и здраве. Ася внася нотки на полезни съвети 

за балансиран живот и спорт и още много - всеки делничен ден между 15:00 и 

16:00 ч.

За себе си Ася казва, че обикновено се разхожда по “ръба на бръснача“, 

защото очаква неочакваното... Но това не означава, че не изпитва страх. Точно 

обратното! Но се оказва пристрастена към металния вкус на адреналина.

И тъй-като адреналинът й е жизнено необходим, за да си го набавя, тя се 

хвърля в дълбоката мътна вода. Може да плува, но не вижда добре, защото 

няма оборудване, няма и шнорхел. Разчита единствено и само на шестото си 

чувство. Дали то ще я подведе?! Дали ще й стигне въздухът?! Слушайте и ще 

разберете.

QUIZ SHOW с Ася Александрова

Понеделник - петък

15:00 - 16:00
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Когато работният ден е към края си, тя е готова да го усложни допълнително... 

Било с тежък двубой за седмичната класация Magic Top 5 или с темата на вечерта, 

например: за шумните клаксони в трафика, за задължителните зимни гуми или за 

бъдещето на дизеловите автомобили. А ако я уловите в специалното време на 

MAGIC Легенди, следобедът ви във сигурност ще стане още по-музикален и 

интересен! 

Начетена, изчерпателна в търсенията си и приключенски настроена - Динка е 

готова да ви поведе на пътувания в световете на музиката, планините и 

злободневните теми - като ви даде думата по телефона или чрез социалните ни 

мрежи. 

Динка обича да научава нови неща, та макар и случили се преди Новата ера или на 

разстояние от няколко светлинни години. Любопитна, усмихната и винаги готова за 

приключения, Динка ежедневно се опитва да докаже, че всеки ден може да е 

вълшебен - и много музикален!

Дотук добре с Динка Желязкова
Понеделник - петък

16:00 - 20:00
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