СЪДЪРЖАНИЕ
МУЗИКАТА СЪЗДАВА
РАЗЛИКАТА
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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ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
И СТРУКТУРА
Общо
събрание
Мега Музика ЕООД - с
представител Дора
Блек-Хемплер

Мюзик Клиник Рекърдс
ЕООД - с представител
Антони Рикев

Квота
Балансиран
интерес

Квота
Изпълнителски
интерес

Росен Стоев
(DJ Rossko)

Емил Димитров
- син
Ем Ай
Продакшънс
ЕООД - с
представител
Мария Илиева
Пейо Пеев
Васил Гюров

Данаил
Милев

Надзорен
съвет

Квота Продуцентски
интерес

Управителен
съвет

Категория
Продуценти по обем
Вирджиния
Рекърдс ЕООД - с
представител
Станислава
Армутлиева

Изпълнителен
директор

Юнивърсъл Мюзик
Румъния СРЛ - с
представител
Станислав Захариев
Орфей Мюзик ЕООД
- с представител
Кирил Величков
Категория
Продуценти по избор

Администрация
ПРОФОН

Гега Ню ООД с представител
Юлияна
Маринова
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ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

2021

2020

Радиостанции

2 046 708

1 844 093

11%

Телевизии

3 404 890

3 075 303

11%

30 118

28 359

6%

314 630

296 322

6%

Публично изпълнение

1 343 916

1 241 672

8%

Общо приходи от ползватели

7 140 262

6 485 749

10%

Приходи от чужбина

2 554

21 272

Други приходи от сродни права

4 278

Интернет
Препредаване

+10%

РЪСТ В ОБЩИТЕ ПРИХОДИ
ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ

Административни приходи

27 088

19 910

Общо приходи

7 174 182

6 526 931

Административна удръжка

1 202 995

1 144 756

Общо разходи

1 202 995

1 144 756

16.8%

17.7%

- на артист-изпълнители

150 000

150 000

- на продуценти

150 000

150 000

Административна удръжка

10%

5%

Финансиране на социални,
културни и образователни дейности

Допълнително финансиране
на секторни инициативи

3

- на артист-изпълнители

100 000

- на продуценти

100 000
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ФОНДОВЕ
И през 2021 г. на ОС на ПРОФОН бяха представени проектите на
организациите, кандидатстващи за финансиране по фондовете
за подпомагане на социалната, културната и образователната
дейност на продуцентите и артист-изпълнителите.

150 000 лв.

5

150 000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ
НА СЕКТОРНИ ИНИЦИАТИВИ
През 2021 г. бяха отпуснати и
допълнителни средства за финансиране
на секторни инициативи.
Според приетите решения от Общото
събрание на ПРОФОН на 26 май,
отделени бяха допълнителни 200 хил.
лв. за финансиране на представителните
организации на носителите на сродни
права. Тази сума беше заделена от
непотърсените
възнаграждения
с
изтекла давност за период 2010, 2013 –
2016 г. Организациите бенефициенти на
продуцентите и артист-изпълнителите
представиха своите проекти за развитие
на сектора в рамките на годината, на база
на които бяха изплатени съответните
суми към тях - 100 000 лв. към БАМП и
100 000 лв. към БМА

Основните направления в проектите на
БАМП и БМА включват:
Инициативи за подкрепа на експорт
на българска музикална продукция.
Развитие на инициативи за
изграждане на професионалисти в
музикалния бизнес.
Широкообхватен мапинг на
музикалния сектор.
Развитие на независимата сцена,
представяща професионално
музикално изкуство.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Разпределението на събраните възнаграждения от предходната година все още е найвремеемкият процес в дейността ни. Години наред считаме за успех факта, че осъществяваме
това разпределение в срок. През 2021 г., благодарение на системните технически подобрения
и концентрираните ни усилия, успяхме успоредно с разпределението на 2020 г. да приключим
и преразпределение на суми от периоди с изтекла давност. На практика, за екипа това
означава два пъти повече работа, но вложихме цялото си сърце и умения, заради което
резултатът е удовлетворяващ - 8,06 млн. лв., разпределени към над 71 хил. правоносители.

2 693 814 лв.

8 059 340 лв.
5 365 525 лв.

преразпределени суми

разпределени през 2021 г.
възнаграждения

разпределени
възнаграждения за 2020 г.

63 800+
71 400+

7 600+

артист-изпълнители

уникални
правоносители
с разпределени суми

продуценти

Разпределени възнаграждения 2021 по тип използване

ТоТо Н, Слави и Ку-Ку Бенд - Изкушение
#9 Българският топ 10 2021
ТоТо Н ft. Marianoff - Само Ако Бях
#6 Българският топ 10 2021
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ТВ 47.5%

Радио 28.5%

Препредаване 4.5%

Уеб 0.5%

Публично изп. 19%
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ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

2010, 2013 - 2016

На проведеното Общо събрание през май 2021 г. бяха
взети ключови решения относно преразпределянето на
непотърсените възнаграждения след изтичане на срока на
изплащане. Според направените промени, въпросните суми
подлежат на разпределение по следния модел:

Към момента на въвеждане на измененията, наличните остатъци
включваха непотърсените възнаграждения за 5 години.
Преразпределената сума беше в размер на 2 693 814 лв., като
изплащането на възнагражденията стартира на 10.08.2021 г.
Само в рамките на четири месеца след старта бяха изплатени
около 1 млн. лв., или почти 40% от сумата.

Непотърсени
възнаграждения
с изтекъл срок
на изплащане

9

Отделят се 10% от
общата сума във
Фонд Финансови
резерви. Остатъкът
се поделя на два
равни дяла

20% от всеки
дял се заделят
за финансиране
на секторни
инициативи
на съответната
представителна
организация

Остатъкът
от сумата се
преразпределя
на база усреднен
еърплей за
съответната
година
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ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2017
След като периодът за изплащане на разпределени
възнаграждения беше съкратен от пет на три години,
през изминалата година предприехме серия от стъпки
за минимизиране на неизплатените възнаграждения и
увеличаване на динамиката, с която сумите се връщат обратно
към правоносителите:
Анализирахме записите и правоносителите, чиито възнаграждения
за 2017 г. бяха останали непотърсени към средата на 2021 г.
Свързахме се с чуждестранните дружества с непотърсени възнаграждения.

Прекият резултат е, че през последното тримесечие на 2021 г.
успяхме да изплатим по-голяма сума, отнасяща се за 2017 г.,
отколкото предходните три тримесечия взети заедно.
Конкретните стъпки, които начертахме и изпълнихме преди
края на периода за изплащане на 2017 г., ще прераснат в
концентрирани усилия за подобряване на качеството на
данните за репертоара и правоносителите.

Изплатени суми през 2021 г., отнасящи се за
Разпределение 2017 г.

Специално приоритизирахме българските правоносители по размер
на разпределената сума.
Сканирахме социалните мрежи и интернет в търсене на контактна информация
за правоносители, с които никога не сме имали връзка. Успешно се свързахме с
много от тях и осъществихме плащане.
В случаите, когато неизплатените възнаграждения бяха свързани с
недоказан или нерегистриран репертоар, издирихме информация
от интернет пространството и я валидирахме с помощта на
правоносителите.
Използвахме всеки контакт с българските изпълнители и продуценти, за да
разясняваме как да регистрират репертоара си и какви са преките ползи за тях,
ако коректно и редовно правят това.
Успоредно с тези действия, разчитахме на редовното оповестяване
на списък с правоносители на официалния уеб сайт на дружеството,
за които има разпределени и непотърсени възнаграждения.
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ЧУЖДЕСТРАННО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Партньорството с чуждестранните дружества за управление
на сродни права е от изключителна важност за ПРОФОН.
Независимо от малкия относителен дял на настоящите приходи
от чужбина спрямо реализираните в страната, ние сме уверени,
че това е посока на растеж, заредена с много потенциал и
заслужаваща всяко усилие.

За правата на продуцентите

Испания

Сърбия

Швеция

Интензивно работихме през цялата година за увеличаване
на броя дружества, с които имаме договорни отношения
за реципрочно представителство. Поддържаме активна
комуникация и обмен на данни със сродните дружества, които
понастоящем представляват нашите членове на територията на
своите страни.
През 2022 г. очакваме финализиране на договорните отношения
с колегите от САЩ, Русия и Молдова, с което осезаемо да
разширим представителството на българските правоносители
и репертоар.
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Великобритания

Полша

Унгария

Италия

Румъния

Естония

Гърция

Италия

Холандия

Италия

Словения

За правата на артист-изпълнителите

Италия

Испания

Великобритания

Ирландия

Русия

Бразилия

Холандия

Швеция

Португалия

Румъния

Сърбия

Япония

Полша

Италия
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МЕДИИ
Приходи от Радиостанции (в млн. лв.)

1.644

2017

1.578

2018

1.714

2019

1.844

2020

2.047

2021

2.270

+25%

2022

2017 - 2021

3.736

+26%

2022

2017 - 2021

Приходи от Телевизии (в млн. лв.)

2.706

Рут Колева - Salty
#4 Българският топ 10 2021
Кадър: Михаил Новаков
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2017

2.977

2018

3.220

2019

3.075

2020

3.404

2021
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МЕДИИ
Приходи от Интернет (в млн. лв.)

0.028

2017

0.029

2018

0.022

2019

0.028

2020

0.030

0.030

+7%

2021

2022

2017 - 2021

0.315

0.315

+19%

2021

2022

2017 - 2021

Приходи от Препредаване (в млн. лв.)

0.265

2017
17

0.277

2018

0.282

2019

0.296

2020

DARA - Thunder, Cold as Ice
#2, #7 Българският топ 10 2021
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През 2021 г. с пълни сили продължихме преговорите за утвърждаване
на изменения в тарифата за препредаване на звукозаписи и записи на
музикални аудио-визуални произведения по електронни съобщителни мрежи
с Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО).
Ето ключовите развития, през които премина процесът:

ПРЕПРЕДАВАНЕ:
ПРЕГОВОРИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В
ТАРИФАТА
Устойчивата промяна в музикалната
индустрия неминуемо минава през
законодателни изменения

1

Преговорите ни с БАККО не доведоха до резултат за описания в закона
9-месечен период за преговори.

2

Внесохме заявление за промяна на тарифата в Министерство на културата,
в резултат на което беше назначена комисия, която да се произнесе по
окончателния вариант на тарифата в 3-месечен срок.

3

Производството беше прекратено, тъй като комисията не потвърди
предложената тарифа поради липса на задължение на членовете да вземат
решение. Така структурирана, комисията изпълнява медиаторски функции,
вследствие на разписаната в ЗАПСП процедура, която допуска финализиране
без одобрение на конкретна тарифа. Това е един от основните дефицити
на законодателството при утвърждаване на нови тарифи за ОКУП или
актуализиране на съществуващи такива.

4

За пореден път се убедихме в неработещия механизъм, разписан в ЗАПСП, за
промяна на тарифа на ОКУП.

5

Мотивирани да преодолеем тази спънка, прегледахме подобни модели за
тарифни изменения на страни членки на IFPI, които споделиха опита си с нас.

6

Дискутирахме със специалисти, организирахме юридически работни групи и
произведохме план за фокус върху законодателни инициативи и промяна на
сегашния модел.

Вследствие на този развой на събитията, една от основните ни цели за 2022 г.
е промяна на механизма за промяна/утвърждаване на тарифа на ОКУП чрез
внасяне на законопроект за изменение и подобрение на чл. 94р от ЗАПСП.
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ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИХОДИ ПО ТИП ОБЕКТИ 2020/2021
Магазини 30%

53% Заведения
Магазини 31%

48% Заведения

2020

2021

Услуги 4%

И през изминалата година един от основните приоритети на ПРОФОН бе активната
работа в посока развитие на сектор Публично изпълнение. Експертният екип в този отдел
е посветил усилията си на увеличаване пазарното покритие от лицензирани ползватели,
както и повишаване на информираността относно нуждата от легално озвучаване на обекти
с музика.
През 2021 г. постигнахме ръст в размер на 8% - успех, който в момента е още по-ценен.
Основният фокус на отдела беше върху културните институции - повече за това в следващите
страници.

Услуги 7%

Хотели 13%

Хотели 11%
Други 1%

Други 2%

Приходи от Публично изпълнение (в млн. лв.)
1.402
1.095

2017

21

1.242

1.240

2018

2019

2020

1.533

+23%

2022

2017 - 2021

1.344

2021

Михаела Филева - 100 на 100
#10 Българският топ 10 2021
22

ЛИЦЕНЗИРАНЕ
НА ТЕАТРИ
С въвеждането на Тарифата за театри направихме поредна крачка към разширяване на
присъствието си в необхванати до момента сфери на лицензиране. Именно покриването на
тези пазарни сегменти, и по-конкретно театрите и оперните зали в България, беше фокусът
на вниманието на нашия екип през 2021 г.
Вярваме, че важна предпоставка за успех в лицензирането е добрата информираност
на ползвателите и още повече - тяхната убеденост в правото на правоносителите да
бъдат справедливо възнаградени. Инвестирахме време и внимание в изграждане на
комуникационната стратегия, насочена пряко към мениджмънта на културни институции
от цялата страна. Детайлни информационни
материали,
разясняващи обхвата и
необходимостта от лицензиране, бяха основата, на която стъпихме, за да изградим
ползотворни отношения с ползвателите. Персоналните срещи с ръководителите от
театралната индустрия за разясняване на начините за легално ползване на музикални
звукозаписи по време на сценични театрални постановки представляват важен елемент от
индивидуалния подход, който приложихме.
През изтеклата година имахме и подкрепата на Министерство на културата, с което
проведохме семинар на тема “Уреждане на авторски и сродни права в Сценичните изкуства”.
Имахме възможността още веднъж да комуникираме основните положения, свързани с
лицензирането в този сектор, както и приложимите тарифи към представители от всички
общински и държавни театри и оперни зали.

4Magic - Дай ми
#8 Българският топ 10 2021
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Фокусираните усилия от страна на екипа на ПРОФОН доведоха до успешно навлизане в
новия пазарен сегмент през 2021 г. През първата година на лицензиране имаме приход от
сценични театрални постановки в размер на 10 366 лв. Целта през 2022 г. е да постигнем
по-голямо пазарно покритие.
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НОВОТО В ПУБЛИЧНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРОФОН СТИКЕРИ
През последните месеци работихме усилено да възвърнем практиката по изпращане на хартиени
лицензионни стикери към ползвателите с уредени сродни права. От началото на 2022 г. стикерите
вече са факт и са предоставени на всички хотели, ресторанти, магазини и др., подписали договор с
дружеството и платили дължимото за 2022 г. възнаграждение. Освен това, клиенти и гости ще знаят,
че на съответното място се използва качествена музика с уредени сродни права. Не на последно
място, вярваме, че разпространението на тези материали ще повлияе положително на промотирането
и маркетирането на музикалната лицензия и нейната легитимност.
Оглеждайте се за новите ПРОФОН стикери на витрините на обекта с музика до вас : )
Благодарение на новите стикери лесно ще се установява валидността на музикалната лицензия на
обекта пред компетентните органи (чрез сканиране на уникалния QR код, разположен в центъра).

НОВ МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ - EASYPAY
От 14 юли 2021 г. въведохме нова опция за заплащане на възнагражденията по индивидуални
договори за публично изпълнение – използването на музика в хотели, барове, магазини, фитнес
зали и т.н. Освен досегашните плащания по банков път, вече предлагаме възможност за заплащане
на годишните възнаграждения през касите на EasyPay и онлайн услугите на ePay.bg.
За да се извърши плащане към ПРОФОН през EasyPay/еРау.bg е необходимо единствено ползвателят
да посочи абонатния си номер, който съвпада с номера на договора с ПРОФОН. Плащането става в
няколко стъпки – бързо, лесно и удобно. С въвеждането на тази услуга целим да улесним ползвателите,
както и да повишим събираемостта и съответно разпределимите приходи.

25

26

КАЛЕНДАР 2022

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

2022
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ПРИОРИТЕТИ 2022

Две
разпределения
годишно
Извършване
на първо
предварително
разпределение
на приходите от
радиостанции за
2021 г. и старт
на изплащане на
възнагражденията
през май.
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On demand
Стартиране
на процеса
по приемане
на тарифи за
използване на
звукозаписи
в нелинейни
услуги по заявка
(on demand).

Законодателни
промени
Превенция на
нарушения и контрол
на търговските и
туристически обекти,
преодоляване
дефектите при
утвърждаване
на тарифи,
проследяване
транспонирането
на европейските
директиви и
въвеждане на
механизъм за
събиране на
възнаграждения от
частно копиране.

MyProphon 2.0
Стартиране на
новия уеб портал
MyProphon с
регистрация на
репертоар, данни
за използването
и справки за
плащания.

Социални
мрежи
Увеличаване на
присъствието
в социалните
мрежи и
подобряване на
информираността
на публиката
за работата на
ПРОФОН.
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ПРИОРИТЕТ 2022:
ДВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДИШНО
От момента, в който успешно въведохме новата система за
управление на сродни права Apollon и направихме първото
разпределение с нея, наша естествена следваща цел стана да
осъществяваме по две разпределения годишно.
Важен приоритет за 2022 г. е да реализираме тази своя цел.
Планираме да извършим частично разпределение на приходите
от радиоразпространение за 2021 г. до април 2022 г., а през май
да стартираме изплащането. Така правоносителите ще могат да
получат възнаграждение за труда си само 5 месеца след края
на отчетния период. Окончателното разпределение за 2021 г.
ще осъществим обичайно през септември 2022 г.
Предпоставки за успешното реализиране на този приоритет и
неговата устойчивост в бъдеще са качествените и своевременно
предоставени отчети от ползвателите, редовно актуализирания
репертоар от правоносителите, както и екип, готов да работи в
къси срокове.
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ПРИОРИТЕТ 2022: ТАРИФИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ЗВУКОЗАПИСИ В НЕЛИНЕЙНИ УСЛУГИ
(ON DEMAND)
Технологичният напредък и модерните нужди на потребителите
създадоха предпоставки за скоростно развитие на on demand услугите. Моделите за консумация на аудио-визуални
материали по заявка предоставят бърз достъп до нелинейни
услуги, като например catch-up или архивирани програмни
услуги (ТВ архиви и други), pay-per-view (еднократно заплащане
за достъп до съдържание), абонаментни видео услуги, някои
видове подкасти и много други. Този начин на потребление при
поискване генерира все повече приходи.
Опитвайки се да бъдем в крак с бързо развиващата се цифрова
реалност, осъзнаваме необходимостта от изработване на
тарифи, които да гарантират методи за адекватното събиране
на справедливи възнаграждения за артист-изпълнители и
продуценти от използването на музикални звукозаписи в услуги
по заявка. Основна пречка, която срещаме в тази посока, е
тежката и неефективна действаща процедура по утвърждаване
на тарифи на организациите за колективно управление на
права.

Поли Генова - Last Night, No More
#1, #3 Българският топ 10 2021
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Въпреки това, през 2022 г. ще концентрираме усилията си
върху стартиране на процесите за изготвяне на тарифи за
използване на звукозаписи в нелинейни услуги по заявка (on
demand). Вярваме, че тези действия са ключови за ПРОФОН с
потенциала за развитие, който носят.
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ПРИОРИТЕТ 2022:
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
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1. Превенция на нарушения
и последващ контрол спрямо
търговските и туристическите
обекти по Закона за туризма

2. Дефекти в процедурите по
утвърждаване на тарифи на
ОКУП

Публичното изпълнение на звукозаписи
на музикални произведения в десетки
хиляди туристически и търговски
обекти (хотели, ресторанти, барове,
магазини) продължава да се извършва
без разрешение и без заплащане на
продуценти и артист-изпълнители.
За разлика от други сектори, тук липсва
ефективен механизъм за предварителен
и последващ контрол.ПРОФОН ще действа
в посока промени в Закона за туризма,
които да обвържат категоризацията на
обектите с предварителното уреждане
на авторските и сродни права като
форма на предварителен контрол така,
както е предвидено за редица други
сектори, също обект на лицензиране
или регистрация на дейността им.
Важно за защита на интересите на
правоносителите е предвиждане и
на ефективен последващ контрол за
законосъобразно осъществяване на
дейността.

Действащата процедура в ЗАПСП за
утвърждаване на тарифи на ОКУП
поставя съгласуването им в зависимост
от добрата воля на големите ползватели
за съответния вид използване. В резултат
на това, за редица нови начини на
използване изобщо няма тарифи у нас,
а много действащи тарифи са отдавна
неадекватни спрямо икономическите
реалности.
Липсва
и
адекватен
механизъм за достигане до решения по
направените предложения за тарифи.
ПРОФОН ще работи за изменение на
процедурата по чл. 94р от ЗАПСП, като по
ясен начин се въведе правна възможност
при липса на споразумение между
ОКУП и представителна организация
на ползватели да има окончателно
решение относно заявена нова тарифа
или изменение на съществуваща такава от независим орган, който да съблюдава
баланса на интересите на правоносители
и ползватели.

3. Имплементиране на
Директива (ЕС) 2019/789 и
Директива (ЕС) 2019/790

4. Липсващ механизъм за събиране
на справедливи възнаграждения
от частно копиране

ПРОФОН
взе
активно
участие
в
консултациите за транспонирането на
Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския
парламент и Съвета за установяване на
правила във връзка с упражняването на
авторското право и сродните му права,
приложими
за
определени
онлайн
предавания на излъчващите организации
и за препредаването на телевизионни
и радиопрограми и за изменение на
Директива 93/83/ЕИО на Съвета и
Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския
парламент и Съвета относно авторското
право и сродните му права в цифровия
единен пазар и за изменение на директиви
96/9/ЕО и 2001/29/ЕО. С участието си във
всички заседания на работните групи по
ЗИД на ЗАПСП, дружеството защитаваше
интересите на правоносителите, като
изготви и внесе становища в Министерство
на културата по всички въпроси. Във
връзка с тях и становищата на останалите
участници,
Министерството
извърши
корекции в законопроекта, голяма част
от които в полза на правоносителите.
ПРОФОН ще продължи прякото си
участие при внасянето и приемането
на ЗИД на ЗАПСП, включително и при
обсъждането му в парламентарната
комисия. Целим правилното въвеждане
на директивата, в синхрон с интересите на
нашите правоносители, което да доведе
до благоприятен резултат за творческата
индустрия.

Текстът на чл. 26 от ЗАПСП е осакатен
и този факт е налице от повече
от 10 години. Дефектите в закона
правят невъзможно събирането на
възнаграждения по отношение на
модерните форми на съхранение и
ползване на съдържание – съвременни
носители на дигитални файлове и, найвече, мултифункционални устройства.
Като последица, от много години насам
такива възнаграждения на практика
няма, съответно не се и отчисляват
предвидените в ЗАПСП приходи към НФ
“Култура”.
ПРОФОН ще цели, на базата на анализи
на актуални пазарни модели, ролята на
частното копиране в тях и на утвърдените
европейски практики в тази сфера на
колективното управление, да се направят
цялостни промени в чл. 26 от ЗАПСП и
да се въведат ефективни механизми за
компенсиране на правоносителите при
частното копиране.
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ПРОФИЛ

ПРИОРИТЕТ 2022:
MYPROPHON 2.0
В ерата на дигиталните услуги възможността за отдалечен
достъп и работа в онлайн среда са едни от елементите
от изключителна важност за връзката между нас и
правоносителите. Осъзнавайки това, през първото полугодие
на 2022 г. ще насочим усилията си към усъвършенстването и
финализирането на новата версия на уеб портала MyProphon.
С обновения си дизайн и функционалности, новата платформа
ще улесни комуникацията на правоносителите с нас и
ще допринесе за повишаване на точността в процеса по
разпределение и изплащане на възнагражденията.

МОЯТ
РЕПЕРТОАР

ЕЪРПЛЕЙ

MYPROPHON
Основни
функционалности

МОИТЕ
ПЛАЩАНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ
НА РЕПЕРТОАР

ИЗВЕСТИЯ
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ПРИОРИТЕТ 2022:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Една от основните ни цели за 2022 г. е да увеличим информираността за живота на сродните
музикални права в България пред по-широка дигитална публика. Планираме да постигнем
това чрез засилена, интригуваща и интерактивна дейност в Instagram, Facebook и LinkedIn.
В действие вече са нови рубрики в трите платформи, сред които New Music Thursday, Add
Yours, Templates и Music Business Quotes. New Music Thursday информира за предстоящи
музикални релийзи, които ще бъдат част от каталога на ПРОФОН. Публикуването на такъв
тип съдържание води до значително повишен интерес, а „изпреварването“ на други медии
е допълнителна причина за посещение на каналите ни.
Решението ни да започнем Add Yours и Templates е базирано на проучване, което проведохме
сред последователите ни. Наблюденията от него посочиха категорично предпочитание към
съдържание, даващо възможност на потребителя да вземе участие и да изрази себе си.
Съобразявайки се с тези тенденции, ежеседмично отправяме покана към последователите
ни да споделят своите музикални предпочитания под формата на “игра”.
Що се отнася до бизнес насоката на профилите ни, поддържаме активно присъствие в
LinkedIn, където основната ни публика е съставена от хора, занимаващи се професионално
с музика. Една от рубриките с най-голям отзвук е Music Business Quotes, която запознава
потребителите с различни страни на музикалната индустрия и информира за новости,
статистики и интересни събития.
Уверени сме, че чрез идеите, които развиваме ежедневно във Facebook, Instagram и LinkedIn,
успяваме да покажем, че ПРОФОН надгражда своите основни функции и се развива като
иновативно и креативно дружество.
Дара Екимова - Война
#5 TOP Българският топ 10 2021
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1

Last Night
Poli Genova

6

Само Ако Бях
ToTo H ft. Marianoff

ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ
Българският топ 10
01.01.2021 - 31.12.2021

2

Thunder
DARA

3

No More

4

Salty

5

Война

Poli Genova

Ruth Koléva

Dara Ekimova

7

8

9

10

Cold As Ice
DARA

Дай ми
4Magic

“Благодаря на невероятния ми екип, с който мечтахме и
създадохме две уникални песни, които влязоха в топ 3 на БГ
ефира за 2021 г. - “Last Night” и “No More”.
Безкрайно съм щастлива и благодарна на слушателите в цяла
България и обещавам, че най-доброто тепърва предстои!”
Поли Генова

Изкушение
ToTo H, Слави и
Ку-Ку Бенд

100 на 100

Михаела Филева

*Присъствието на артист-изпълнители в годишния отчет е съобразено с Българският топ 10
на Годишната класация.
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1

2

Fly Above
Mahmut Orhan
& Sena Sener

RamPamPam
Minelli

6

7

Friday

3

Riton x
Nightcrawlers
ft. Mufasa
& Hypeman

4

Last Night

5
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Poli Genova

Regardless
RAYE,
Rudimental

8

9

10

Bestseller
Max Barskih
& Zivert

My Head &
My Heart
Ava Max

ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ
Световният топ 10
01.01.2021 - 31.12.2021
Годишната класация се изготвя от данни, предоставени от
мониторинг компанията BMAT. Обхваща периода 01/01/2021 31/12/2021 и е базирана на 24-часово отчитане на излъчванията
в ефира на над 65 телевизионни канала и радиостанции.

Your Love
ATB, Topic,
A7S

Astronaut In
The Ocean
Masked Wolf

Bad Habits
Ed Sheeran
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Посетете нашия уебсайт
www.prophon.org
Последвайте ни в:
@PROPHON
@prophonbulgaria
PROPHON Bulgaria
Prophon Bulgaria

Член на:

