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Телевизия Magic TV 

BSS Media Group стартира нов музикален телевизионен канал Magic TV 
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Амбицията на Magic TV 

Медийната картина в България показва липсата на телевизионен канал, професионално и 
балансирано обединяваща музикалната функция на електронна медия, без да е ограничена 
в тесни възрастови граници и покриваща нуждите на изключително широка аудитория. 
Липсва хитова телевизия, която да излъчва песните от последните 30 години, както 
български така и чуждестранни.  
 
Потенциалът на Меджик ТВ разкрива възможности за успешното задоволяване на тези 
желания и интересите на аудиторията в активната работеща възраст - между 20 и 60 
години, без обаче да се изключват нуждите и потребностите и на останалата част от 
аудиторията, извън целевата аудитория.  
 
Амбицията Меджик ТВ е със стъпването си на пазара максимално и по най-добрия начин да 
обслужва музикалните потребностите на зрителите и да задоволява необходимостта от 
конкурентоспособен рекламен пазар, обслужващ както големия, така и средния и дребен 
бизнес. Телевизията може да се приема в мрежата на големите кабелни оператори, както и 
през DTH операторите. 
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Програмна схема 

Понеделник – Четвъртък: 
 
00.00 - Меджик обича класиките! - Magic loves clasixxx! 
02.00 - Меджик Лав Найт - Magic Love night 
04.00 - Меджик обича класиките! - Magic loves clasixxx! 
07.00 - Меджик Старт- Magic Start 
11.00 - Най-добрата музика! MagicTV- Best Music 
14.00 - Меджик Следобед! -Най-добрата музика! - Best Music Afternoon 
18.00 - Меджик в 80-те - Magic in 80's 
19.00 - Меджик в 90-те-Magic in 90's 
20.00 - Меджик в 00(2000г.) -Magic in 00's 
21.00 - Меджик обича класиките!- Magic loves clasixxx! 
 
Петък:  
 
00.00 - Меджик обича класиките! - Magic loves clasixxx! 
02.00 - Меджик Лав Найт - Magic Love night 
04.00 - Меджик обича класиките! - Magic loves clasixxx! 
07.00 - Меджик Старт- Magic Start 
11.00 - Най-добрата музика! MagicTV - Best Music 
14.00 - Меджик Следобед! -Най-добрата музика! - Best Music Afternoon 
18.00 - Меджик в 80-те - Magic in 80's 
19.00 - Меджик в 90-те - Magic in 90's 
20.00 - Меджик в 00(2000г.) - Magic in 00's 
21.00 -Меджик Уикенд Старт - Magic Weekend Start  
22.00 -Меджик Парти- парти хитовете на последните 30 години.  
         - Magic Party 
 

Събота -Неделя:  
 
00.00- Меджик Нощ - Magic Night  
05.00- Меджик обича класиките! - Magic loves clasixxx! 
08.00- Меджик Старт- хитовете от годините като за начало на 
 деня! - Magic Start 
12.00- Меджик Уикенд - тематичен уикенд (обхваща хитовете 
  от всички времена).  - Magic Weekend 
16.00- Меджик Спомени- класики като Паша Христова, Елвис 
 Пресли, Тина Търнър, Лили Иванова, Луис 
Армстронг,   Арета Франклин, Мерлин 
Монро, Лед Цепелин, Доорс и  т.н. - Magic Memories  
17.00 - Хитове от една година- в 30 минути показваме   
 хитовете само от една година. Например хитове 
само   от 1996 година.  
17.30- Меджик Еърплей топ 20- най-излъчваните хитове през 
  седмицата. 
19.00- Меджик Уикенд - Magic Weekend 
22.00- Меджик парти (Събота) -парти хитове от плейлистата  
 на Меджик Magic Party  
22.00-Меджик Неделя (Неделя)- Хитове през годините без  
 ограничение - Magic Sunday 
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Таргет група на Magic TV 

Маgic TV ще бъде насочена към таргет 20 г. - 60 г.  
Форматът на телевизията предразполага излъчването на 
широк спектър от музикални жанрове и изпълнители.  
 
Тъй като Magic TV ще залага на музикалното разнообразие 
и на най-доброто от 30-те години насам, медията много 
бързо ще се превърне в любимата музикална телевизия на 
няколко поколения.  
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