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Изплащане на възнаграждения през 2020
ПРОФОН е 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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Обръщение на изпълнителния директор
Изминалата 2020 беше трудна година за всички ни, но ние избрахме да погледнем на нея като период
на възможности. Сигурна съм, че във всеки един от нас се е пораждало желанието да има „малко повече
време“, да предприеме стъпки към нещата, за които има планове и мечтае, но все няма удобен случай.
Точно затова, през това предизвикателно време, основната ни цел беше да окажем максимална
подкрепа на артист-изпълнителите и продуцентите, да създават повече нова българска музика и да
обогатят репертоара си. Работихме усилено, за да може те да се фокусират над себе си, да се заобиколят
от любими хора и да бъдат поставени в благоприятна атмосфера за творчество и реализация на проекти.
Провокирани от целта да поставим правоносителите на първо място, успяхме да осъществим и един
от най-значимите в технологично отношение проекти на Дружеството за последните години, а именно
въвеждането на новата софтуерна система – Apollon. Това ни предостави възможността да използваме
данните за регистрирания репертоар точно и качествено, като по този начин възнагражденията да
достигат по-бързо до правоносителите.
Годината ни беше динамична и целите ни за 2021 са не по-малко амбициозни. Ще продължим да работим
над дигитализацията на Дружеството, за да можем да сме по-бързи, по-ефективни и по-прозрачни в
споделените данни с нашите членове и партньори в България, и извън граница. В национален план, ще
се фокусираме над още по-активно разширяване на обхвата ни на покритие, с което ще можем още поуспешно да представляваме интересите на правоносителите.
София Щерева,
Изпълнителен директор на ПРОФОН
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Разпределение

През 2020 успешно осъществихме най-важния в
технологично отношение проект на Дружеството
за последните години – въвеждането на новата
софтуерна система за управление на сродни права
Apollon и осъществяването на първото годишното
разпределение с нейна помощ. Предстои да
разгърнем и използваме пълния й потенциал и
предимства.
Точност. Apollon ни дава възможност да
събираме, съхраняваме и използваме много поширок спектър от данни за звукозаписите и
правоносителите. На база на изискванията на
системата обновихме формите за регистрация
на репертоар с цел подобряване точността на
информацията.

Бързина. Интеграцията между отделните
бази данни, разширеният обхват на информацията
и модерните решения за обработка, осигуряват
още по-високо ниво на качество и бързина на
разпределение.
Прозрачност.
Новият
портал
за
правоносителите, който също е част от
функционалностите на Apollon, ще направи
практически възможни планираните промени за
автоматизиране на процеса по изплащанията,
осигурявайки интерактивност и прозрачност
в интерес на нашите членове. Предстои да го
стартираме през 2021.

„Срокът, за който ПРОФОН внедри Apollon, беше забележителен. Убеден съм, че организацията
върви напред в правилната посока, с най-новите технологии и своя мотивиран екип.
Въвеждайки Apollon, ПРОФОН наред с нарастващия брой дружества по света, които използват
системата, стана част от глобалното движение за сътрудничество, основаващо се на надеждна
и налична бек-офис технология, за постигане на по-високи резултати при по-ниски разходи и риск.
Голяма заслуга има екипът на ПРОФОН и Станислава Армутлиева, чийто визия и подкрепа помогнаха
на дружеството да постигне този успех.“
Ричард Гууч,
IFPI, Главен технически директор
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Отчетност
Управление
на репертоар
Интеграция с
международни
бази данни

Счетоводство
База данни с
изпълнители и
продуценти
Уебпортал за
правоносителите

Apollon е система, разработена от австрийската компания BiConcepts, следваща стриктно
препоръчителния модел на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) за IT процеси
на дружества, лицензиращи музика. Системата е в съответствие с Европейската директива за
Мениджмънт на колективни права, и е съвместима със специализираните проекти и платформи на SCAPR,
като SDEG, IPD, VRDB. Внедрена е, и се ползва успешно в няколко европейски дружества за сродни права.
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в цифри
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134 бр.

300 750 бр.

над

70 000 бр.

Предоставени и
обработени отчети

Уникален брой записи

Правоносители с разпределени
възнаграждения

38.2 млн.

6.7 млн. лв.

5.6 млн. лв.

4.23 млн. лв.

Минути еъроплей

Събрани приходи

Нетна разпределена сума

Изплатени
възнаграждения
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5 611 901 лв.

Разпределени възнаграждения
на правоносители през 2020

ръст
2019/2020
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4 230 754 лв.
Изплатени възнаграждения
на правоносители през 2020

ръст
2019/2020
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Най-важни за нас
са правоносителите
Изплащане на възнаграждения през 2020

Втора кампания за авансово изплащане през 2020

През 2020, ние бяхме една от първите организации в света, която предприе активни мерки и
подаде ръка на изпълнителите и продуцентите на музика.

Стартирахме втора кампания за изплащане на аванси през 2020 година. Тя направи възможно
изплащането на разпределените възнаграждения към изпълнители и продуценти още по-бързо - през
същата година, в която репертоарът е бил използван.

Над 1 млн. лв. бяха изплатени авансово в рамките на първата кампания на дружеството, стартирала
през месец април 2020.
В ситуация на блокиран музикален бизнес, задействахме план за артистите и продуцентите за
предварително изплащане на част от възнагражденията за 2019. Съгласно Закона за авторското
право, събраните приходи за предходната година трябва да бъдат разпределени не по-късно от края
на септември следващата година. Но през април 2020 изпълнители и продуценти можеха да заявят и
получат авансово 70% от предстоящото годишно възнаграждение.

Кампанията се провежда в периода от 25.12.2020 до 30.04.2021 и към края на 2020 размерът на
изплатените възнаграждения по тази кампания надхвърли 250 хил. лв. Очакваме, че до приключване на
втората кампания, изплатената сума ще надвиши 1 млн. лева.

“Изключително се зарадвах от факта, че в лицето на ПРОФОН има кой да подаде ръка
в тежък момент като този, в който музикалният бизнес бе блокиран, поради липса на
концерти и затварянето на заведения и клубове.”

Авансово
изплатени
12

Над 19% от разпределената сума
за 2019 бе изплатена предварително
благодарение на априлската кампания

Антони Рикев,
музикант и продуцент
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Най-важни за нас
са правоносителите

Естествена следваща стъпка в посока на подобряване обслужването на правоносителите от
наша страна е стартирането на новата версия на уебпортала Мyprophon. Обновената му концепция е
част от системата Apollon и планираме да я представим през второто тримесечие на 2021.
С внимание към препоръките на нашите членове. Знаем колко важен елемент в комуникацията
помежду ни ще бъде новата платформа, и затова поискахме да чуем мнението Ви. Организирахме
работна група с членове, които са активни потребители на иновативни услуги. Те с готовност
изразиха своите очаквания и препоръки към съдържанието и структурата на портала, както и идеи
за бъдещото му развитие. Благодарни сме за съдействието.
Основни предимства и функционалности на Мyprophon 2.0
Достъп до базата на ПРОФОН - към целия регистриран репертоар на правоносителите;
Данни и справки за направените изплащания;
Регистрация на репертоар от правоносителите;
Възможност за преглед и корекция на профилните данни. Това е особено важно за бързината и
точността в процеса по изплащане на възнаграждения.
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Най-важни за нас
са правоносителите
Какво е да си член на ПРОФОН
Право на глас.
Членовете на ПРОФОН са част от Върховния орган на управление на Дружеството – Общото
събрание. Те имат възможност да участват с гласа си във всички важни решения, като определят
посоката на стратегическото развитие на Дружеството и неговите приоритети.
Активна защита на правата.
Ние ревностно отстояваме интересите на изпълнителите и продуцентите, но само за членове
на ПРОФОН можем да предприемем активни действия за защита в случай на неправомерно използване
на репертоара им.
Международно представителство.
Единствено ако сте член на ПРОФОН, ние можем да Ви представляваме пред чуждестранните
дружества, да събираме и изплащаме възнаграждения за използването на Вашия репертоар извън
страната.
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Чуждестранно представителство
За 2020 отчитаме увеличение на приходите от чужбина в размер на 20 703 лв., което е ръст от
30 пъти спрямо 2019 година, или 3639%. Това се дължи на активната комуникация и обмен на данни със
сродните дружества, чрез които представляваме нашите членове и използвания български репертоар
на територията на техните страни.

CREDIDAM (Румъния), SAMI (Швеция) и VOIS (Русия) са дружествата, с които тази година сключихме
споразумения за взаимно представителство. С това добавихме три нови държави, в които българският
репертоар е представен, и от които получаваме и изплащаме възнаграждения на членовете ни.

За правата на Артист-изпълнителите

За правата на продуцентите

*
Бразилия

Испания

Румъния

Полша

Ирландия

Япония

Испания

Естония

Румъния

Гърция

Унгария

Италия

Италия

Италия

Швеция

Сърбия

Великобритания

Португалия

Швеция

Сърбия

*

*
Холандия

Русия

Италия

Словения

Полша

Холандия

Великобритания

*Нови договори, сключени през 2020 г.
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Oт ползвателите
до правоносителите
Ефективността на една система много
Отчети от ползватели –
силно зависи от входните й данни. При нас това
обработка и разпознаване
са регистрациите на репертоар и отчетите
от ползватели. Ние се стараем да влияем на
Предоставените отчети от ползватели
качеството на отчетите, но регистрациите съдържат
информация за заглавието,
зависят изцяло от правоносителите.
изпълнителя, продуцента, ротациите и общото
времетраене на използваните звукозаписи.
Регистрация на репертоар
бази данни на ПРОФОН
На основата на тази информация, системата
извършва съпоставяне с регистрациите в базата
Първата и най-важна стъпка за успешния
процес на разпределение е регистрацията. данни и разпознава използвания репертоар.
Изчерпателната и своевременно подадена Записите, които системата не успее да разпознае
информация
за
записите,
включително автоматично, се обработват ръчно.
техните ISRC кодове, не е просто задължение
на правоносителите, но единствен начин да се
Най-сигурният начин за правилно
осигурят надеждни данни за идентификация.
разпознаване е наличието на ISRC код
Регистрират се не само записите, но и всички
артист-изпълнители и продуценти, които
Когато той е част както от регистрацията,
са участвали в осъществяване на записа, за така и от отчета, разпознаването става
да може всеки от тях да получи справедливо
автоматично, мигновено и без никаква
възнаграждение.
възможност за интерпретация на това коя
Съгласно Правилника, разпределение
се точно версия на песента е била използвана, и към
извършва „само между онези правоносители, за
които е извършена съответната регистрация, кого следва да се насочат възнагражденията.
не по-късно от три месеца преди приключване на ISRC кодът е ключът към точността, бързината
съответното Разпределение”.
и ефективността на разпределението.
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Информация за
записи, изпълнители
и продуценти

25%
75%

Отчети от
ползватели и
обработка

Сравнение
с мониторинг,
обогатяване на
отчетите

Изплащане на
възнаграждения
по банков път

25%
25%

Разпределение
на приходи към
правоносителите

Регистрацията на репертоара е първата и най-важна стъпка за успешно разпределение.
Тя е единственият начин да се осигури надеждна идентификация и възнаграждение.
Сравнение с данни от мониторинг
Установихме като трайна практика
сравнението на годишните отчети, получени
от медиите, с данни от мониторинг. Сравняваме
отчетите за повече от 30 радиостанции, като
внимателно следим за звукозаписи отчетени от
мониторинг, които потенциално не присъстват
в отчета от медията, както и за разминаване
във времетраенето между двата отчета. Найважна, разбира се, остава комуникацията със
самите ползватели и взаимното ни старание
да установим евентуалните причини за
разминаването.

Разпределяне на приходите от ползватели *
След разпознаването на всички записи от
отчетите, стартираме разпределянето на
събраните приходи от всички ползватели.
Разпределяме
възнагражденията
към
правоносителите по възможно най-модерния и
справедлив начин, максимално близък до реалното
използване – на принципа per track/per second.
Изплащане
Превеждаме разпределените суми по
банковите сметки на правоносителите след
14-дневен срок за преглед на данните - без нужда
от подпис или посещение в нашия офис.

* То се осъществява съгласно заложените от Правилника за Разпределение принципи:
- Приходите с отчети се разпределят за всеки ползвател поотделно, пропорционално на времетраенето в секунди на действително
използваните записи/музикални изпълнения, съгласно получените отчети.
- Приходите без отчети – на база радио, ТВ или общ усреднен еърплей, в зависимост от източника.
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Трите важни промени
в правилата на ПРОФОН

Промени в срока на погасителната давност
на разпределените и непотърсени възнаграждения
Срокът за изплащане на непотърсени възнаграждения бе намален от 5 на 3 години от датата
на разпределение.
С приетите промени създаваме предпоставки за съкращаване на времето, за което
разпределените възнаграждения се връщат обратно към правоносителите.

Oблекчаване на процеса по изплащане
на разпределените възнаграждения
Приетите промени са предпоставка за преминаване към автоматично изплащане на
възнаграждения, облекчаване на процедурите и ефективност.
Основни промени:
Без изискване за ежегодно подписване на документи и необходимост от персонални срещи;
Преминаване изцяло към електронно обслужване след еднократно първоначално
предоставяне на данни от страна на правоносители;
Въвеждане на 14-дневен срок за преглед и потвърждение на предоставените данни.
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Управление на правата за публично
изпълнение на изключителна основа
Целта на промените е да ни позволят ефективно да изпълняваме възложените функции за
защита на управляваните права и активно да се конкурираме с независимите дружества.
Всеки правоносител трябва да избере дали да предостави правата си за управление от
ПРОФОН, дали да ги управлява самостоятелно или чрез независимо дружество.
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Общо събрание (ОС)
Управителен съвет (УС)
Квота Продуцентски интерес
Категория Продуценти по обем
Вирджиния Рекърдс ЕООД - с представител Станислава Армутлиева
Юнивърсъл Мюзик Румъния СРЛ - с представител Станислав Захариев
Орфей Мюзик ЕООД - с представител Кирил Величков

Категория Продуценти по избор
Гега Ню ООД - с представител Юлияна Маринова

Квота Изпълнителски интерес
Емил Димитров - син
Ем Ай Продакшънс ЕООД - с представител Мария Илиева
ЕТ Продуцентска компания - Звуков реактор - с представител Константин Марков
Васил Гюров

Квота Балансиран интерес
Росен Стоев (DJ Rossko)

Надзорен съвет (НС)
Мега Музика ЕООД - с представител Дора Блек-Хемплер
Мюзик Клиник Рекърдс ЕООД - с представител Антони Рикев
Данаил Милев
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Изпълнителен директор
Администрация ПРОФОН
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2020

2019

Радиостанции

1 844 093

1 714 103

7.6%

Телевизии

3 075 303

3 220 313

- 4.5%

28 359

22 040

28.7%

296 322

282 015

5.1%

Публично изпълнение

1 241 672

1 401 976

- 11.4%

Общо приходи от ползватели

6 485 749

6 640 447

- 2.3%

Приходи от чужбина

21 272

569

3639%

Административни приходи

19 910

40 962

- 51%

Общо приходи

6 526 931

6 681 978

- 2%

Административни разходи

1 144 756

1 112 953

3%

Общо разходи

1 144 756

1 112 953

3%

17.7%

16.8%

Финансиране на социални, културни
и образователни дейности на артистизпълнителите

150 000

115 000

30%

Финансиране на социални, културни
и образователни дейности на
продуцентите

150 000

115 000

30%

Интернет
Препредаване

ръст
2019/2020

в приходите от Интернет

ръст
2019/2020

в приходите от Радио

ръст
2019/2020

в приходите от Препредаване

Административна удръжка

6.53

млн. лв.

2020 Общо приходи
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+30%

Финансиране на Фондове

21.3

хил. лв.

2020 Приходи от чужбина
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2020

2020

Приходи от Радиостанции (в млн. лв.)

1.388

1.644

1.578

1.714

Приходи от Телевизии (в млн. лв.)

1.844

2.664

2.706

2.977

3.220

3.075

+15.5%

+32.8%
-4.5%

+7.6%

2016
28

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020
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2020

2020

Приходи от Интернет (в млн. лв.)

0.029

0.028

0.029

Приходи от Препредаване (в млн. лв.)

0.022

0.028

-3.2%

0.296

2016
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2017

2018

2019

2020

0.282

0.285
0.265

+28.7%

2016

+4.1%

2017

0.277
+5.1%

2018

2019

2020
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ПРЕГОВОРИ ЗА НОВА ТАРИФА

Стартирахме втори преговорен процес с Българска асоциация на кабелните и комуникационните
оператори /БАККО/ за утвърждаване на нова тарифа за препредаване на звукозаписи и записи на
музикални аудио-визуални произведения по електронни съобщителни мрежи.
По искане на регулатора, предприехме изготвянето на аргументирана икономическа обосновка и
методология на нова тарифа.

Задачата възложихме на компанията Ърнст и
Янг България ЕООД, световен лидер в сферата на
одита, данъчните и финансовите консултации, които
изработиха “Анализ на икономическата оценка и
препоръка за определяне на тарифата за препредаване
на ПРОФОН“.

Изводи и констатации от
анализа на Ърнст и Янг България ЕООД

Пазарът на българска платена телевизия се да се сравняват с тези, приложими в съседните
е увеличил значително;
държави, както и с тези, възприети в други
Тарифата никога не е била подлагана на държави членки, коригирани с индекса на
паритетите на покупателната способност;
преглед или актуализация;
България отчита най-ниските общи приходи
Налице е несъответствие в очакваната
средна цена, съгласно настоящата тарифа от използването на права за препредаване;
за препредаване и вероятната реална средна
България генерира най-ниските приходи от
цена, базирана на броя на декларираните пред препредаване на абонат сред всички съпоставими
дружеството ни абонати;
пазари;
Методиките за определяне на тарифи се
Възможно е българската тарифа за
различават съществено между държавите от препредаване да е в нарушение на правилата на ЕС
ЕС, тъй като този въпрос не е бил предмет на за осигуряване на справедливи и равнопоставени
регулация на европейско ниво;
условия за конкуренция за всички пазарни
Съдът на Европейската общност в участници, тъй като създава изключително
решение C-177/16 посочва, че е целесъобразно несъответствие между цената на абонат за
размера на възнагражденията за препредаване Ниската и Високата ценова категория.
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2020
Приходи от Публично изпълнение (в млн. лв.)

Приходи от Публично изпълнение
2019/2020

(дялове по вид обект)

Безспорно, 2020 беше година изпълнена с предизвикателства. Поставените ограничения, доведоха
до невъзможност на цели сегменти от бизнеса да функционират пълноценно. Приложихме индивидуален
подход с грижа и внимание към всеки от ползвателите. В този период, екипът ни фокусира усилията
си към лицензиране на работещите обекти с Публично изпълнение - центрове за услуги и магазини.

1% Други

2020
1.095

1.240

1.402

1.242

-11.4%

0.936

+32.7%

2019
Други 2%

Магазини 31%

22% Магазини
3% Услуги
Заведения 59%

53% Заведения

14% Хотели
Услуги 4%

2016
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2017

2018

2019

2020

Хотели 11%
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2020
Публично изпълнение

През 2020 проведохме две маркетингови кампании, насочени към повишаване на обществената
осведоменост по отношение на легалното използване на музика, предназначена за озвучаване на
обекти като фризьорски салони, студиа за красота, фитнеси, спортни зали и др.
„МУЗИКАТА е част от Красотата“ и „МУЗИКАТА е част от Здравето“ акцентират върху важността
на музиката за бизнеса и промотират специално създадените пакети за лицензиране на този вид
центрове за услуги.

36

ръст
2019/2020

ръст
2019/2020

лицензирани обекти:
Фризьорски салони
и центрове за красота

лицензирани обекти:
Фитнес салони, спортни зали,
танцови школи и др.
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Бенефициенти – Продуценти

БАМП

150 000 лв.

“През 2020 година, въпреки пандемията, с подкрепата
на ПРОФОН успяхме да реализираме в значителна степен
нашата кампания за промяна на обществените нагласи
по отношение на музиката, творчеството и правата,
свързани с тях. Беше изключително важно, че заедно
отворихме вратата към популяризирането в България на
уникалния продуцентски код за идентификация на записи
– ISRC. Това е стратегическа стъпка за бъдещето на
българската музика и нейното оцеляване в един нов свят,
доминиран от дигиталното потребление. Вярваме, че
ПРОФОН ще продължи да ни подкрепя и занапред, както в
нашата активна антипиратска дейност, така и за поефективно европейско и национално законодателство в
сферата на авторското право и сродните му права.”
Ина Килева,
БАМП, Изпълнителен директор

Бенефициенти – Артист-изпълнители

БМA

120 000 лв.

“Подкрепата на ПРОФОН за нашата организация е ключова
за успешното осъществяване на дейностите и проектите ни
в подкрепа на артист-изпълнителите в България. Благодарни
сме за това ценно сътрудничество и вярваме, че то ще
продължи да се развива все така активно.”   
Весела Кондакова,
БМА, Изпълнителен директор

Бхха

30 000 лв.

През 2020 година Българска Хип Хоп Асоциация,
благодарение на подкрепата на ПРОФОН, успя да стартира
дългоочакваната инициатива - Авторски права.сом (www.
avtorskiprava.com) за популяризиране на доброто
управление на авторските и сродни права.
Васил Николов,
БХХА, Председател на управителния съвет
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Годишна класация

1

Runnin’

2

Vselena

3

Бели нощи

Eva Parmakova x
Hakan Akkus

4Magic

6

Ай Ай

7

Денят

8

How we end up

Dara

Тангра

01.01.2020 - 31.12.2020
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Billy Hlapeto x
D3MO

4

Наливай ми

5

На прага

Billy Hlapeto x
D3MO

Тангра

Poli Genova

„Не просто се зарадвах, че „Runnin’” е
най-излъчваната българска песен за 2020 г.,
а една моя мечта стана реалност. Благодаря
на Hakkan Akkus и екипа на „Вирджиния
Рекърдс“, без които успехът на този проект
нямаше да стане факт. Музиката е моят
начин да зареждам себе си и публиката.
Очаквайте още изненади от мен!“
Ева Пармакова,
артист-изпълнител

9
10

Be Alright
ALMA

Ella Ella
Dara
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Годишна класация

1

Blinding Lights
The Weeknd

6

Beverly Hills

2

ROSES
(Imanbek Remix)

7

Runnin’

8

Me Provocas

9

Say So

SAINt JHN

Zivert

Eva Parmakova x
Hakan Akkus

01.01.2020 - 31.12.2020
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3

Breaking Me

4

Dua Lipa

5

Mindnights (The
Hanging Tree)

Topic, A7S

Physical

HOSH & 1979 Feat.
Jalja

10

Dynoro &
Fumaratto

Doja Cat

Unfaithful

Класацията е изготвена от испанската
мониторинг компания BMAT. Тя обхваща
периода от 1-ви януари до 31-ви декември
2020 и е базирана на 24-часово отчитане на
излъчванията в ефира на над 60 телевизионни
канала и радиостанции с национално
покритие.

Dennis Lloyd

43

Посетете нашия уебсайт:
www.prophon.org
@PROPHON
@prophonbulgaria
Prophon Bulgaria
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