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Информационен бюлетин на БАМП – м. Декември 2020 г. 

 

Европейската комисия осветли в Списък за наблюдение опасни 

пиратски сайтове извън Европейския съюз 

 

За втори път Европейската комисия публикува списък с онлайн услуги, 

администрирани извън ЕС, които осъществяват или спомагат за осъществяване на  

незаконен достъп до защитено творческо съдържание и търговия с фалшиви стоки. 

 

Целта на този Списък за наблюдение (Watch List) е да алармира европейските 

оператори на дигитални услуги и интернет свързаност, както и правоприлагащите и 

правоохранителни държавни органи в страните-членки, за да предприемат 

ефективни мерки за предотвратяване на достъпа до посочените в списъка пиратски 

сайтове. Важно е и посланието към европейските граждани за промяна на 

потребителските им нагласи, уважение към творчеството и бойкот на платформите, 

които нарушават закона.  

 

Източник: IFPI/БАМП 

 

Amazon Music Unlimited с ново приложение за достъп до музикални 

видеозаписи 

 

Платформата сериозно разработва технологични решения, за да осигури по-

вълнуващи срещи с музиката за всички абонати на услугата Music Unlimited.  Това 

включва предоставяне на информация за случващото се зад сцената при 

създаването на най-известните музикални парчета, както и работа по 

интегрирането на подкасти чрез специално приложение. Сега приложение 

осигурява на абонатите достъп до музикално видео.  

 

Услугата е в стартова фаза и се развива постепенно, а Amazon не разкрива 

бройката на видеозаписите, до които нейните платени потребители ще имат достъп 

като начало. Целта е промотиране откриването на нова музика и изпълнители. При 

http://bamp-bg.org/index.php/bg/news/449-2020-12-15-11-32-51


2 
 

каталог от над 70 милиона песни, които са на разположение за стрийминг и за 

слушане офлайн, предприемането на стъпки към интегриране на видеосъдържание 

в услугата не представлява изненада. 

 

Amazon полага сериозни усилия да привлече артистите и да популяризира сред тях 

използването на стрийминг платформа Twitch, като предоставянето на достъп до 

музикални видеопродукти сe свързва и с тази стратегия. Понастоящем, Amazon 

дава възможност на музикантите и артистите-изпълнители да споделят лайф-

стрийминг на свои изпълнения чрез изпращане на незабавни съобщения към 

потребителите на услугата. Това се превърна в обичаен способ за комуникация с 

феновете по цялото земно кълбо, обхванато от пандемия, както и в основен 

източник на приходи за много музиканти по света. 

 

Източник:Digital Music News 

 

Британското дружество за управление на авторски музикални 

права PRS for Music с тарифа за лайф-стрийминг, която надхвърля 

4 пъти нормалната тарифа за концерти 

 

Новата тарифа на PRS for Music предизвика бурна реакция у над 50 музикални 

мениджъра в Обединеното кралство, сред които представители на звезди като Dua 

Lupa, Arctic Monkeys, Biffy Clyro и Liam Gallagher. Подкрепени от изпълнителите - 

членове на организацията на соловите изпълнители Featured Artists Coalition (FAC), 

те се подписаха под общо писмо до Британското авторско дружество, настоявайки 

предложената тарифа за авторските права в песните, включени в стриймвани 

онлайн живи изпълнения и концерти, да бъде преосмислена. 

 

Приходите от продажбата на билети за подобни събития, стриймвани онлайн, се 

оказаха спасителни за оцеляването на много артисти-изпълнители и техните екипи, 

чиято концертна дейност и турнета бяха блокирани от пандемията през тази година. 

 

В тази ситуация PRS for Music реши да получава възнаграждения за авторските 

права върху песните във въпросните лайф-стрийминг концерти, които варират 

между 8% и 17% от реализирания брутен приход. Реакцията на артистичната гилдия 

принуди дружеството да признае тарифата за „временна и експериментална“ и 

„безпрецедентна като размер“, както и да заяви готовност за ретроспективна 

компенсация на потърпевшите от вече събраните прекомерно високи тарифни 

ставки. 

 

Източник: MBW 

https://www.digitalmusicnews.com/2020/12/02/amazon-music-videos-arrive/
https://www.musicbusinessworldwide.com/artists-and-managers-slam-proposed-uk-livestream-tariff-that-would-charge-up-to-4x-the-rate-levied-for-normal-shows/
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Защо Universal Music Publishing Group плати стотици милиони за 

каталога на Боб Дилан 

 

Решението на Боб Дилан да се раздели в края на годината със своя авторски 

каталог от песни срещу девет-цифрена сума повдигна немалко въпроси, някои от 

които директно свързани с твореца. 

 

Дали тази сделка с най-голямата музикална издателска компания ще промени 

начина, по който феновете на Дилан възприемат неговата музика? Едва ли, просто 

вече по-често негови хитове ще звучат в комерсиални реклами. И още: каква е 

мотивацията на твореца да продаде точно сега най-ценните скъпоценности в своята 

корона от песни? Според запознати, въпреки че ценните музикални каталози 

държат висока цена, певецът е почти на 80 години и иска да се подсигури, особено 

предвид очакваното повишение в САЩ на данъците върху приходи от сериозни 

продажби, което се свързва с идването на власт на новия президент Джо Байдън. 

 

По-малко внимание се отделя на мотивацията на купувача - Universal Music 

Publishing Group, който без колебание плати близо $ 400 милиона за каталога от 600 

песни на Дилън. Придобивката си струва, особено предвид факта, че подобна вечна 

музикална колекция едва ли някога е била предлагана за продажба. Или както 

обяви ръководството на пъблишинг компанията по повод сделката с Дилън: „ В един 

миг ние променихме завинаги наследството на нашата компания…“ 

 

Източник: Roling Stone 

 

Продажбите на винил достигат рекордни нива от 1991 насам 

 

Седмицата след Черния Петък на 27 ноември до 3 декември 2020 донесе ръст от 

56% за продажбите на винил спрямо предходната 2019 година, по данни на 

компанията за анализ и статистика за музикалния пазар, Nielsen/MRC Data. Въпреки 

проблемите с физическите продажби на музикални носители и затворените 

търговски обекти, поради пандемията COVID-19, потребителите закупиха над 1.253 

милиона бройки винилови плочи само в рамките на въпросната седмица. 

Статистиката за пазара на този вид физически носители показва, че подобен 

рекорден ръст не е наблюдаван от 1991 година насам. Освен това, за втори път в 

пазарната история на винила седмичната продажба на плочи надхвърля 1 милион 

бройки.  

 

Албумът на Harry Styles -  Fine Line държи първото място по продажби с  15,000 бройки, 

следван от саундтака на триото The Vince Guaraldi за продукцията A Charlie Brown 

https://www.rollingstone.com/pro/features/universal-music-bob-dylan-catalog-survival-1100390/
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Christmas. (Guaraldi създава музиката за специална поредица, свързана с Чарли Браун, 

както и за филма A Boy Named Charlie Brown, заснет през 1969.) 

 

Албумът на Queen - Greatest Hits заема почетното трето място, следван от  

най-добре подаваният албум за първите шест месеца на 2020г. - When We All 

Fall Asleep, Where Do We Go? на Billie Eilish (по данни на Nielsen/MRC Data за 

полугодието) и изненадата за сезона – новият албум Folklore на Taylor Swift, с 

успешен релийз  в края на юли тази година. 

 

Източник: Digital Music News 

 

Консорциум, начело с китайската компания Tencent, купува нови 

10% акционерни дялове в Universal Music Group 

 

На 17 декември Vivendi, компанията – собственик на UMG, потвърди официално, че 

консорциумът, начело с Tencent, ще закупи допълнителни 10% акционерни дялове 

в музикалната компания. Очаква се сделката да се реализира през първата 

половина на 2021 година, след произнасяне от страна на регулаторните органи. 

Така делът на китайската компания в Universal Music Group ще нарастне до 20%. 

 

Консорциумът придоби своите първи 10% от UMG през първата четвърт на тази 

година, с опцията за последваща покупка на още 10% при аналогични финансови 

параметри, въз основа на оценка за стойността на музикалната компания от 30 

милиарда Евро ($ 36.7 милиарда по настоящия обменен курс). 

 

От Vivendi изразиха голямо задоволство по повод реализираната допълнителна 

продажба на 10% от UMG и бъдещото активно партньорство с китайските 

инвеститори. 

 

Източник: MBW 

 

TikTok обяви: над 70 артисти, добили известност чрез 

платформата тази година, са сключили сделки с големи музкални 

продуцентски компании 

 

https://www.digitalmusicnews.com/2020/12/09/vinyl-record-sales-black-friday/
https://www.musicbusinessworldwide.com/tencent-led-consortium-to-buy-another-10-of-universal-music-group-taking-total-stake-to-20/
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Способността на платформата да превръща песни във вайръл хитове, а техните 

изпълнители – в артисти на големите музикални лейбъли, се потвърждава с всяка 

изминала година. 

 

24KGoldn, със станалия известен чрез TikTok хит Valentino, е сред най-пресните 

примери за тази тенденция, след успешна сделка със звукозаписната компания 

RECORDS/Columbia. Това се случи и на Fousheé, чиито вокали бяха чути за първи 

път на TikTok с песента Deep End и доведоха до подписване на договор с лейбъла 

RCA. 

 

До момента нямаше яснота относно точното количество изпълнители, лансирани от 

TikTok и успели да подпишат впоследствие сделки с мейджърски звукозаписни 

компании. Сега платформата излиза с конкретни данни за това… 

 

Източник: MBW 

 

Spotify патентова технология за анализ на произнесени думи - ще 

проследява текстовете на песни чрез изкуствен интелект 

 

Стрийминг платформата официално патентова своя „анализатор на произнесени 

думи“, който генерира автоматично тагове и други обяснителни индикатори към 

групи песни. Използвайки помощта на изкуствен интелект(AI), аналзаторът е 

програмиран да осъществява преглед и класификация на различни песни въз 

основа на техните текстове и различни други технически характеристики. Това не 

само ще улесни избора на потребителите в зависимост от техните интереси, 

настроение и предпочитания, но ще ограничи субективнния елемент в генерираните 

понастоящем официални тагове към отделните песни в платформата, които се 

правят и предоставят по преценка от продуцентите и често пъти не съответстват на 

съдържанието на песента, а просто целят осигуряване на по-активно търсене и 

повече стрийминг. 

 

Патентът е пример за ефективно и ползотворно използване на изкуствен интелект 

в рамките на все по-активния дигитален музикален пазар. 

 

Източник: Digital Muisc News 

 

Мейджърските компании в САЩ със сериозни обвинения към 

Туитър за допускане на пиратство в особено големи, индустриални 

размери 

https://www.musicbusinessworldwide.com/tiktok-says-over-70-artists-that-broke-on-the-platform-this-year-have-signed-major-label-deals/
https://www.digitalmusicnews.com/2020/12/17/spotify-spoken-words-analyzer-patent/
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Американската асоциация на звукозаписната индустрия – RIAA, в която членуват 

всички големи музикални лейбъли, критикува пред Сената на САЩ Twitter за 

системни пропуски по отношение изискванията на закона и допускане на сериозни 

нарушения на авторското право и сродните му права. 

 

В рамките на  изслушване пред Сенатската правна подкомисия по интелектуална 

собственост на тема „Ролята на частните бизнес споразумения и прилагането на 

технически средства за справяне с онлайн пиратството“, бяха дискутирани  

несъвършенствата и проблемите по прилагането на американския Digital Milenium 

Copyright Act (DMCA). В тази връзка Изпълнителният директор на RIAA - Mitch 

Glazier, обърна внимание върху нарушаването на закона от страна на Twitter. 

 

Според него, през последните две години музикалната индустрия в САЩ е изпратила 

до платформата над 3 милиона сигнала за нарушения, свързани с над 20 хиляди 

музикални произведения и техните записи. Това показва, че става дума за пиратство в 

особено големи, индустриални размери. 

 

„За разлика от Facebook и YouTube, Twitter не прави нищо, за да опита поне да изгради 

инструменти за предотвратяване или превенция на пиратството, което в неговата 

вайръл среда се разпространява буквално за микросекунди,“ твърди  Mitch Glazier.  

 

Нещо повече – Twitter отказва съдействие на правоносителите и предоставя достъп до 

своята система за проверка и установяване на нарушенията само срещу заплащане. 

 

Източник: Digital Music News 

 

 

 

https://www.digitalmusicnews.com/2020/12/18/major-labels-twitter-piracy/

