


ПРОФОН e българското дружество за колективно управление на сродни 
права в музиката, член на световните организации IFPI (Международна 
федерация на звукозаписната индустрия) и SCAPR (Съвет на дружествата за 
колективно управление на изпълнителски права).
Мисията ни е да поддържаме пълноценно партньорство между 
правоносителите и ползвателите на музикално съдържание, да защитаваме и 
увеличаваме стойността на правата на музикалните изпълнители и 
продуценти и да се грижим за максимална възвръщаемост на творческите им 
усилия, спазвайки високи технологични стандарти за точност, прозрачност и 
ефективност.
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София Щерева

изпълнителен директор на ПРОФОН

Обръщение
на Изпълнителния Директор 
Аз и целият екип на ПРОФОН имаме изключителната привилегия да представим пред Вас 
резултатите от поредната успешна година в развитието на нашето дружество. Отново 
отбелязваме стабилен ръст в приходите от лицензиране и разпределението на възнаграждения 
към правоносителите.

За малко повече от 20 години работа доказахме нашия професионализъм,  ангажираност и 
стремеж да постигаме и надминаваме целите си. Ние всички силно вярваме в мисията на 
дружеството - да поддържаме истинско партньорство между правоносителите и ползвателите 
на музикално съдържание,  за да могат музикалните продуценти и артист - изпълнители да имат 
максимална възвръщаемост на вложените творчески усилия. Горди сме, че всеки ден ставаме 
все по-добри и сме готови за нови предизвикателства и уроци по пътя, по който вървим заедно 
с  нашите партньори и съмишленици. Обединява ни общата цел за зачитане на 
интелектуалната собственост, за повече познание в областта на авторските и сродни права и 
за промяна на отношението към труда на музикалните творци.
Целият екип на ПРОФОН е ежедневно отдаден на каузата МУЗИКА. Уверявам ви, с гордост от 
тези думи,  че в момента в ПРОФОН  на всяка позиция работи най-правилният човек Всички 
заедно, като екип, сме с фокус върху бъдещето и постигането на изключителни резултати.

Изказвам специални благодарности към Управителния съвет и Надзорния съвет на ПРОФОН за 
активното участие в определянето на ясна стратегическа визия за развитие. 
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Приоритети 2019

Технологии
Необходимостта от непрекъснато подобряване на процесите, осигуряващи комуникацията с 
правоносителите и ползвателите, мотивира нашия екип в ПРОФОН постоянно да търси нови 
възможности и да се стреми към въвеждане на високо технологични решения във всяка отделна 
сфера от своята дейност.

Един от безспорните акценти в технологично отношение през 2019 г. беше въвеждането на 
иновативната софтуерна система за управление на сродни права и разпределение на 
възнаграждения Apollon.

Системата е разработена от австрийската компания BiConcepts, като е следван стриктно 
препоръчителния модел на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) за 
IT и бек офис процеси на дружества, лицензиращи музика. Системата е в съответствие с 
Европейската Директива за Collective Rights Management и е съвместима със специализираните 
проекти и платформи на SCAPR, като SDEG, IPD и VRDB.

За нас, като организация оперираща със специфичен и голям обем информация, 
преминаването към нова система за разпределение изискваше задълбочен анализ на 
структурата и качеството на съществуващите данни. Инфраструктурно проектът беше осигурен 
по най-съвременните технологични изисквания. Новите машини са разположени в защитена 
среда с осигурена неограничена свързаност и защита.

Множеството тестове, които екипът проведе и резултатите от тях ни дават увереност, че през 
2020 г. ще стартираме реалното използване на Apollon и ще направим поредната крачка към 
трансформацията на ПРОФОН в модерно и високотехнологично дружество.
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С въвеждане на софтуерния продукт, управляващ договорните отношения между ПРОФОН и 
ползвателите в сферата на публично изпълнение, бе поставена солидна основа за постигане на 
дългосрочно развитие в дейността на отдел публично изпълнение. В последните години 
софтуерът предостави възможност за по-бързо и ефикасно обработване на договорите, 
възнагражденията и поддържане на информационни масиви с лицензирани обекти.

ПРОФОН си постави цели да обезпечи технологично все по-голяма част от административните 
дейности в отдела. Поради това през 2019 г. бяха разработени и внедрени нови 
функционалности, позволяващи освобождаване на човешки ресурс за дейности, които са пряко 
свързани с увеличаване на пазарното покритие и повишаване на постъпленията. Тези 
функционалности бяха насочени към три от основните дейности на отдела в работата им с 
клиенти – администрация, маркетинг и счетоводство.

В допълнение се разработи и стартира система за електронна проверка и валидация на
лицензионни сертификати. Сертификатите съдържат QR код за лесна и бърза проверка на
валидност и оригиналност.
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Нови тарифи
Осигуряване на по-голямо покритие, лицензиране на повече обекти и увеличаване на 
приходите за правоносителите бяха отправните точки, които ни мотивираха да разработим 
нова Тарифа за театрите. В процеса на разработване на предложението за Тарифа 
извършихме преглед на релевантни практики при лицензирането на публичното изпълнение в 
театри в различни европейски страни и моделите, възприети от някои от сродните на ПРОФОН 
дружества за колективно управление на права.

Чрез професионален и конструктивен диалог, обсъдихме и съгласувахме проекта на Тарифа с 
представителната организация на ползвателите в област култура – БАРОК. В края на 2019 г. 
министърът на културата утвърди внесеното от ПРОФОН предложение за определяне на 
размерите на възнагражденията, които дружеството да събира, за публично изпълнение на 
звукозаписи по време на сценични театрални представления.

Обществените отношения, които ще бъдат засегнати от новата Тарифа са ограничени до 
отношенията, свързани с относително тесен кръг ползватели - организатори/създатели на 
сценични театрални представления или най-общо Театрите. Макар че се касае за едно от 
най-масовите като обхват ползване – публично изпълнение, където традиционно има най-голям 
кръг ползватели от различни категории (ресторанти, хотели, магазини, обществени 
пространства и мн. др.), спецификите при използването на звукозаписи по време на сценични 
театрални представления наложиха обособяването на самостоятелна категория в тарифите на 
ПРОФОН.

С Тарифата за театри правим поредна крачка към разширяване на присъствието си в 
необхванатите до момента сфери на лицензиране. Именно покриването на нови пазарни 
сегменти е в основата на целите, които сме си поставили в дългосрочен аспект, както и важна 
предпоставка за поддържане на пълноценно партньорство между правоносителите и 
ползвателите на музикално съдържание.
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Участие в законодателния процес
Един от основните приоритети през 2019 г. беше участието ни в законодателния процес в 
сферата на интелектуалната собственост. Анализът на съществуващото законодателство, 
засягащо работата на музикалните продуценти и на артист-изпълнителите и проблемите при 
правоприлагането ни формира позицията, която отстоявахме в активния диалог с държавните 
институции. 
Представихме становището си пред Министерство на културата по Стратегията за развитието 
на българската култура 2019 – 2029 г., с което подкрепихме позицията на държавата, че един 
от най-сериозните въпроси, засягащ колективното управление на права, са съществуващите 
пропуски в редакцията на чл. 26 от ЗАПСП за компенсационните възнаграждения при свободно 
използване, които блокират прилагането на този текст. Заявихме позицията си, че е необходимо 
да се обърне внимание и на други важни за авторскоправната индустрия теми, като тенденцията 
за продължаване на непозволеното разпространение на телевизионни програми в платформите 
на кабелни оператори, без за това да са отстъпени права от телевизионните организации и от 
организациите за колективно управление на права.

Като съществен проблем в становището ни по Стратегията отчетохме и законодателния пропуск 
в уреждането на симулкастинга. Сегашната редакция на ЗАПСП изключва възможността 
правоносителите да получават каквото и да е възнаграждение от използването на своите 
произведения и закриляни обекти чрез симулкастинг, при което използване те достигат до нова 
публика, различна от публиката при излъчване/предаване по кабел. С развитието на 
технологиите и лесния достъп до Интернет значението на симулкастинга като предпочитана 
форма на използване на закриляни обекти нараства чувствително, което обаче продължава да 
се неглижира от нашия закон, а това води до нови загуби за правоносителите.
Реализирахме публично-частно партньорство с Министерство на културата. Основна цел за 
нас, като дружество за колективно управление на права, е да предприемем всички необходими 
и възможни действия за максимално адекватна защита на правата и интересите на нашите 
членове. Предвид общата ни цел с Министерство на културата – легално използване на 
музикално съдържание в търговските обекти от Публично изпълнение, планирахме дългосрочна 
кампания за повишаване информираността на настоящите и бъдещите ползватели на защитен 
репертоар.
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2018

2017

2016

2019

666
нови договора

13%
ръст на приходите
от публично изпълнение

Ръст в публично изпълнение

Постигнахме ръст в размер на 13% на постъпилите възнаграждения от сектор Публично 
изпълнение, запазвайки тенденцията за трета поредна година на осезаемо увеличение на 
приходите.

От 2016 г. насам се наблюдава постоянно увеличение на броя договори с ползватели в 
сферата на Публичното изпълнение, като през предходната година те нараснаха с 44%. 
Този ръст значително изпреварва ръста в постъпленията, поради навлизането на пазара на 
малките търговски обекти, които до сега бяха трудно достижими. 

1 401 976

1 239 967

1 095 389

935 556
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Ръст в публично изпълнение

Нови лицензирани обекти

0,0%

0,4%
0,1%

0,6%

1,7%
1,9%

2,5%

6,1%

1,6%

0,1%

0,0%

1,3%

1,1%
9,2%

23,7%0,8%

0,4%

1,3%

0,2%
1,6%

1,9%

3,3%

2,8%

0,3%
14,3%

11,2%

11,2 %

0,6 %



Приоритети 2019 Приоритети 2019

15 16

Ръст в публично изпъление

Постъпления
нови обекти

Брой
нови обекти

МАГАЗИНИ
12%

ЦЕНТРОВЕ ЗА 
УСЛУГИ

5% ДРУГИ
1%

ХОТЕЛИ
23%

ЦЕНТРОВЕ ЗА 
УСЛУГИ

7% ДРУГИ
6%

ХОТЕЛИ
15% МАГАЗИНИ

21%
ЗАВЕДЕНИЯ
43%

ЗАВЕДЕНИЯ
67%



17 18

Приоритети 2019

Грижа за служителите 

В ПРОФОН вярваме, че успешната социална стратегия на всяка компания започва с
отговорността към хората, които градят нейния успех и доброто и име. Затова ние се стараем да
им осигуряваме отлични условия за труд и почивка и да развиваме техния потенциал.

С организирането и провеждането на различни, като тематика и цели  обучения на екипа на 
ПРОФОН стартира практическата реализация на политиката ни, насочена към служителите, 
през изминалата година.

Силата на комуникацията, вербалните и невербални форми на общуване, ролята на емпатията 
в комуникацията, тестовете за активно слушане и ролевите игри бяха малка част от темите, 
залегнали в обучителната програма. Те бяха подбрани и съобразени със специфичните нужди на 
екипа за подобряване на комуникационните му умения, така важни и необходими в ежедневната 
работа с правоносители, ползватели и институции. 

Балансираното съчетаване на теоретичното с практическото, доведе до положителна обратна 
връзка от служителите и до надграждане на обученията, чрез разширяване на темите и 
включване на нови модули.
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2019 2018

Публично изпълнение

Телевизии

Радиостанции

Интернет

Препредаване

Общо приходи от ползватели

         Административни приходи

Общо приходи

Административни разходи

Общо разходи

Административна удръжка

Финансиране на социални,
културни и образователни
дейности на продуцентите

Финансиране на социални,
културни и образователни дейности

на артист - изпълнителите

                                         

                     

1 401 976

3 220 313 

1 714 103

 22 040  

 282 015

  6 640 447

40 962

6 681 409

1 112 952

 1 112 952

16,8 %

115 000

115 000   

1 239 967 

2 977 360

1 577 624

    29 161

 277 195

6 101 306

30 327

6 131 633

1 016 777

1 016 777

16,7 %

90 000

90 000    

13 %

8 %

9 %

-24 %

2 %

9 %

35%

9 %

    9 %

 9 % 

ръст в приходите от
публично изпълнение13%

ръст в приходите от
телевизии8%

ръст в приходите от
радиостанции9%

Финансови показатели Финансови показатели
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Аз и целият екип на ПРОФОН имаме изключителната привилегия да представим пред Вас 
резултатите от поредната успешна година в развитието на нашето дружество. Отново 
отбелязваме стабилен ръст в приходите от лицензиране и разпределението на възнаграждения 
към правоносителите.

За малко повече от 20 години работа доказахме нашия професионализъм,  ангажираност и 
стремеж да постигаме и надминаваме целите си. Ние всички силно вярваме в мисията на 
дружеството - да поддържаме истинско партньорство между правоносителите и ползвателите на 
музикално съдържание,  за да могат музикалните продуценти и артист изпълнители да имат 
максимална възвръщаемост на вложените творчески усилия. Горди сме, че всеки ден ставаме 
все по- добри и сме готови за нови предизвикателства и уроци по пътя, по който вървим заедно 
с  нашите партньори и съмишленици. Обединява ни общата цел за зачитане на интелектуалната 
собственост , за повече познание в областта на авторските и сродни права и за промяна на 
отношението към труда на музикалните творци.
Целият екип на ПРОФОН е ежедневно отдаден на каузата МУЗИКА. Уверявам ви, с гордост от 
тези думи,  че в момента в ПРОФОН  на всяка позиция работи най-правилният човек Всички 
заедно, като екип, сме с фокус върху бъдещето и постигането на изключителни резултати.

Изказвам специални благодарности към Управителния съвет и Надзорния съвет на ПРОФОН за 
активното участие в определянето на ясна стратегическа визия за развитие. 
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Публично изпълнениеПублично изпълнение

Взаимодействие с местната власт
През 2019 г. вложихме време и  внимание, за  създаване и изграждане на сътрудничество с 
кметове и ресорни заместник-кметове в големите общини в България. Бяха направени 
обучения на общинските проверяващи звена в градовете Варна, Русе, Силистра, Бургас, 
Несебър, Поморие, Созопол, Шумен, Пловдив, Кюстендил, Стара Загора, Велико Търново, 
Хасково, Кърджали и други. На срещите Дружествата запознаха представители на бизнеса и 
администрациите на общините с промените в ЗАПСП. Дългоочакваната промяна в член 98 и 
възможността на кметовете да издадат заповед за осъществяване на проверки по спазването 
на закона на търговски и категоризирани обекти на територията на общините, допринесе за 
подписване на редица договори за публично изпълнение. Обученията бяха съпътствани със 
срещи с общинската администрация, като кметове и заместник-кметове и бяха изградени 
устойчиви комуникационни канали с тях.

Добър пример е проведената среща с община Русе на 22.01.2019 г. Съвместно с общината 
беше направена разяснителна кампания с информационни материали, раздадени на 
използващите музика обекти.

В резултат на проведената среща с представители на Община Пловдив, беше организирана
кампания от страна общинските инспектори, предоставяща срок за уреждане на права за
публично изпълнение, след изтичане на който ще бъдат налагани санкции на всички лица,
стопанисващи търговски обекти в района на общината.

На база на издадената от кмета заповед, общинските инспектори предприеха активни действия 
за информиране на бизнеса, чрез уведомителни посещения по обекти и разпространение на 
информационни материали, подготвени от дружествата за колективно управление на права под 
общия бранд MusicPro. Реалният ефект от активните действия на ПРОФОН и община Пловдив 
ще са видни през предстоящата година, въпреки това още през изминалата 2019 г. бяха 
сключени договори със знакови хотели, ресторанти и търговски центрове в региона.

След проведената среща в Община Стара Загора местната администрация предприе 
различен подход, като се насочи към по-малките обекти, до които дружествата трудно достигат 
с използваните до сега методи. Общинските служители започнаха масирани проверки на 
малки търговски обекти за продажба на стоки и услуги, както и на заведения за хранене и 
развлечение от среден тип.

Съвсем различен подход беше предприет от Община Бургас и Община Варна. Кметовете в тези 
два района заложиха на превантивни действия. В двете общини бяха направени изменения на 
вътрешните нормативни актове, с цел обезпечаване на вменените им контролни функции, 
съгласно промените в ЗАПСП. Създаването на такива добри практики в общинските 
администрации показва възможностите пред ПРОФОН за развитие на Публично изпълнение в 
по-дългосрочен план, чрез създаване на ключови партньорства.

За подпомагане на действията на общините ПРОФОН създаде информационни материала с 
помощта на Министерство на културата. Над 4700 информационни материали бяха 
разпространени в 50 ключови за ПРОФОН общини с цел да бъдат раздавани на 
собствениците на местния бизнес при посещения на общинските инспектори и при подаване 
на документи за издаване на категоризация на обекти за настаняване и хранене.
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Публично изпълнениеПублично изпълнение
Провеждане на маркетингова кампания, 
ориентирана към ползватели в сферата на 
фризьорските и козметичните салони В ПРОФОН знаем, че информацията за необходимост от лицензиране на публично

изпълнение в търговски обекти, не достига до крайните ползватели на музикални звукозаписи, в 
частност собствениците на ателиета за услуги, фризьорски и козметични салони. Поехме 
инициативата за попълването на този пропуск, като проведохме широкообхватна  
телемаркетингова кампания.

Целта ни бе да информираме ползвателите за необходимостта обектите от този тип да имат 
музикален лиценз за публично изпълнение. През 2019 г. продължихме развитието на вече 
стартираната кампания. Следващата стъпка започна с колаборацията на ПРОФОН с 
професионалния коафьор Григори Кюлев – Гого. С наша подкрепа известният във фризьорски и 
козметични среди стилист отправи призив към своите колеги да лицензират своите търговски 
обекти. Създадохме и разпространихме рекламни брошури; не пренебрегнахме и важността на 
електронните комуникационни канали, в частност социалните мрежи и интернет.

Резултат от обширната маркетингова кампания на ПРОФОН е предпоставка за все по-добро 
покритие на този сегмент от пазара и през 2019 г. лицензирахме над 120 нови търговски 
обекта – фризьорски и козметични салони, като целим по-трайно и по-обширно покритие на 
този пазарен дял.



Медии
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Медии Медии

Стабилен ръст в приходите от телевизии и радиостанции, както и лицензирането на нови 
доставчици на аудио-визуално съдържание, отбелязваме за поредна година.
Постигането на тези резултати се оказа истинско предизвикателство, на фона на 
продължаващите процеси на окрупняване на участниците на медийния пазар в България.

През изминалата година се наблюдава намаляване на приходите от използване на звукозаписи 
в Интернет (уебкастинг).

3,22 М

1,71 М

0,02 М

Приходи от медии

Финансови затруднения и ръководни промени белязаха годината за националните обществени 
медии – Българската национална телевизия и Българското национално радио. Посочените 
неблагоприятни процеси се развиха в година, в която дългосрочните ни договори с едни от 
най-големите ползватели на музикално съдържание изтичаха. Независимо от това, след 
положени усилия и многобройни срещи, приключихме годината при пълна събираемост на 
дължимите договорни възнаграждения и регламентирахме отношенията си за бъдещи периоди.

2,97 М

1,58 М

1,71 М

3,22 М

2018 2019

Приход Брой лицензирани медии

2018 2019



Препредаване
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Препредаване Препредаване

НАД 300 К

1%

ДО 1 К

71%

ДО 3 К

ДО 30 К

ДО 10 К

20%

1%
2%

ДО 5 К
5%

Лицензирани 
оператори 

на база брой
декларирани

абонати

ДО 5 К

10%

Приход за 2019
 от лицензирани

оператори,
групирани на

база брой
декларирани

абонати 
ДО 3 К

15%

ДО 1 К

28%
НАД 300 К

31%

ДО 30 К
11%

ДО 10 К
5%



Разпределение
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Разпределение Разпределение

131 бр.
Предоставени и 

обработени отчети 

277 356 бр.
Уникален брой

записи

62 444 бр.
Уникален брой

изпълнители

7 976 бр.
Уникален брой

продуценти

37, 7 млн.
Минути
еърплей

6,1 млн. лв
Събрани
приходи 

5,1 млн. лв
Нетна разпределена

сума 

3,5 млн. лв
Изплатени

възнаграждения 

2019
в цифри

2019-та е поредната силна година за целия екип на ПРОФОН. Вложихме цялото 
си сърце и умения в общуването и грижата за правоносителите и в стремежа си да 
максимизираме качеството и бързината, с които работим. Предприехме редица 
инициативи и концентрирахме усилията си, за да постигнем желаните резултати .
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Разпределение Разпределение

Разпределени суми през 2019

13%

5 122 462 лв.
10 млн.

Увеличен обем на събраните данни
за използвана музика

Изплащане на текущо разпределение
През месец септември приключихме и оповестихме 
разпределението за използваните звукозаписи за 
последния отчетен период – 2018 г. Само в рамките на 
последните 3 месеца на календарната година изплатихме 
над 2.6 млн. лв., като процентът на изплатените 
възнаграждения по това разпределение достигна 51%.

изпълнители

продуценти

минути еърплей

27,6 М

2017 2018 2019

32,5 М

37,7 М

минути музика 
повече са включени в разпределение
за последните две години



Присъствие в
социалните мрежи
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ПРОФОН във Facebook

Отчитаме осезаем ръст в една от водещите платформи – Facebook по ключови показатели, като 
брой харесвания, брой последователи, ангажираност от страна на аудиторията, коментари под 
публикации и други. 
В рамките на една година отбелязахме ръст с 30% на броя харесвания  и 34%  на броя 
последователи в официалната си страница. Само за месец декември наши публикации са 
достигнали до над 5 000 души, от които  17% са били директно ангажирани с тях. Наблюдаваме 
висок  отклик на коментари под публикации си от страна на нашите последователи, което 
показва силна връзка и ангажираност с целевата аудитория  

Това е поредната индикация, че разпознаваемостта на нашето дружеството в дигиталния свят е 
по-забележима.

100k

10k

total post reach

total views

ръст на броя харесвания30%
34% ръст на броя последователи

Присъствие в социалните мрежи
През 2019 г. акцентирахме и вложихме нужния ресурс,  експертност и усилия и  разширихме 
присъствието си в социалните мрежи. Постигнахме по-голяма ангажираност и активност от 
страна на вече утвърдената ни аудитория, като същевременно с това привлякохме и нови 
последователи. Затвърдихме ролята на ПРОФОН като иновативна и съвременна организация, 
ориентирана към най-новите тенденции в дигиталния маркетинг. 

Благодарение на социалните платформи, осъществяваме по-ефективна, бърза и качествена 
комуникация с нашите правоносители- артист-изпълнители и продуценти, както и обекти, 
използващи защитен репертоар от каталога ни, а именно медии, хотели, заведения, ресторанти, 
магазини, фитнес зали и други бизнес обекти. 

Внимателно и прецизно анализирахме последователите си, вслушахме се в техните 
предпочитания и благодарение на това създадохме три изключително успешни кампании. 
Популяризирахме дейността и каузата на ПРОФОН в най-популярните канали за комуникация, 
а именно - Facebook, Instagram и YouTube.

Присъствие в социалните мрежи
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Присъствие в социалните мрежи

Само в рамките на няколко месеца, през изминалата година успяхме да наложим своята 
рубрика #PROPHONTrending, която има за цел да представя новите имена в българската 
музика. Кампанията предоставя поле за изява на талантливи млади артисти, набиращи 
популярност на българската музикална сцена.
 
Рубриката #PROPHONTrending  е част от Facebook страницата и официалния YouTube канал на 
дружеството. 
Гости в #PROPHONTrending са били Ева Пармакова, победителката от "Гласът на България"  
NIYA - Ния Петрова, Мила Роберт,  българският представител на "Евровизия" 2020 - Виктория 
Георгиева , Дара Екимова, Атанас Каталиев и други.

Присъствие в социалните мрежи
ПРОФОН продължава със своите успешни кампании насочени към дигиталните платформи за 
споделяне на съдържание. Постигнахме висока разпознаваемост и ангажираност от страна на 
последователите с утвърдилите се вече кампании - #PROPHONTrending и #BGMusicInspiration.

#PROPHONTrending

#BGMusicInspiration

През 2019 г. продължихме с вече познатата и утвърдена рубрика - #BGMusicInspiration. 
Кампанията е една от любимите на последователите ни във Facebook и Instagram. 
Рубриката включва фрагменти от текстове на култови български парчета. Всяка седмица в 
социалните мрежи се появява поредната доза поезия, а предизвикателството към феновете е да 
познаят заглавието на хита, от който е тя.
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Фондове

Фондове

Суми разпределени по фондове за финансиране на социална, културна и образователна 
дейност за подпомагане дейността на артистите-изпълнители  и продуцентите за 2019 г.

Бенефициент

115 000 лв 90 000 лв 25 000 лв

Продуценти Артист-Изпълнители
Бенефициенти



Структура
на управление
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- Мега Музика ЕООД -
Дора Блек-Хемплер

- Мюзик Клиник Рекърдс ЕООД -
Антони Рикев

- Данаил Милев

КВОТА 
ПРОДУЦЕНТСКИ ИНТЕРЕС
Категория продуценти по обем
- Вирджиния Рекърдс ЕООД - 
Станислава Армутлиева
- Юнивърсъл Мюзик Румъния СРЛ -
Станислав Захариев
- Орфей Мюзик ЕООД -
Кирил Величков
Категория продуценти по избор
- Гега Ню ООД -
Юлияна Маринова

КВОТА БАЛАНСИРАН ИНТЕРЕС
- Росен Стоев (DJ Rossko)

КВОТА 
ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ИНТЕРЕС
- Емил Димитров - син  
- Ем Ай Продакшънс ЕООД -
Мария Илиева
- ЕТ ПК Звуков Реактор – 
Константин Марков
- Васил Гюров

ОБЩО СЪБРАНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОФОН

НАДЗОРЕН
СЪВЕТ

Структура на управление



Годишна
класация
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01.01.2019-31.12.2019

Perfect
ALMA

Колко ми липсваш
4Magic

Don’t know
ALMA

Sagapao
Дара Екимова feat.
Искрата

Darbie
DARA

Fiesta
Yoana

Cash
Графа feat. NDOE

Да или не
Криско

Браво
Ицо Хазарта

Само теб
Михаела Маринова

01.01.2019-31.12.2019

Sweet but Psycho
Ava Max

Love Myself
on the Weekend
Coyot

Señorita
Shawn Mendes
& Camila Cabello

Calma
Pedro Capo

I Lost You
Havana Feat. Yaar

Perfect
ALMA

So Long
Malfa

Tomame
Eleni Foureira

Gitana (feat. Lil Eddie)
Claydee

Life
Zivert




