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Информационен бюлетин на БАМП – м. Октомври 2021 г. 

 

Петя Точарова е новият изпълнителен директор на БАМП 

 

Петя Точарова – един от най-добрите български специалисти в областта на 

защитата на правата на интелектуалната собственост, културните индустрии и 

културното наследство, е новият изпълнителен директор на Българската асоциация 

на музикалните продуценти (БАМП). Тя поема поста от Ина Килева, която години 

наред успешно ръководеше организацията на звукозаписната индустрия у нас. 

 

Целият професионален път на Петя Точарова е свързан с културния сектор, като 

по-голямата част от кариерата й е преминала на европейско и глобално ниво. След 

завръщането си в България, тя ще работи за музикалната индустрия в родината си. 

 

„Поемам организацията в момент, когато пред музикалната индустрия стоят много 

предизвикателства – необходимост от бърза адаптация към бурното развитие на 

технологиите и цифровата среда; ограничения заради пандемията от Covid-19; 

българска и европейска законодателна и регулаторна рамка, която е в процес на 

дебат и изграждане. Сега е важно да се работи за музикална екосистема, която да 

може да функционира добре за всички, които участват в нея – звукозаписни 

компании, артисти, автори, издатели, публика, доставчици на музикални услуги. 

Надявам се БАМП да допринесе за развитието на подходящи културни политики в 

посока на по-здравословна и успешна музикална среда в България. От 

изключително значение за нас е да работим с визия, позитивизъм, партньорства и 

постоянство“, каза новият изпълнителен директор на БАМП Петя Точарова. 

 

Източник: BAMP-BG.ORG 

 

 

 

 

http://www.bamp-bg.org/index.php/bg/news/460-2021-10-06-07-51-25
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Всеки четвърти човек по света слуша музика с платен стрийминг 

абонамент  

 

Доклад на Международната федерация на звукозаписната индустрия 

разкрива как се променят музикалните ни навици  

 

По време на пандемията всички слушат музика в рамките на рекордно време – 18,4 

часа на седмица. 74% от хората по света пускат радио именно заради любимите си 

песни, а 23% (или почти всеки четвърти) плащат абонамент за стрийминг услуга, 

съобщават от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) – 

национална група на Международната федерация на звукозаписната индустрия 

(IFPI) за България. Данните са от новия доклад “Общуване с музиката 2021” 

(Engaging with Music 2021), който IFPI публикува на 21 октомври 2021. 

 

Именно стриймингът е най-предпочитаният начин за достъп до музика за 78% от 

хората, участвали в представителното проучване. Като основни причини за това те 

посочват възможността за избор на любими песни и изпълнители, а също и за 

съставяне на собствени плейлисти. 68% търсят конкретни парчета, а 62% слушат 

плейлисти, които създават сами поне веднъж седмично. 

 

„Въпреки че и в България следваме общата тенденция да стигаме до любимите си 

песни основно чрез дигиталните платформи, според едно скорошно изследване на 

метрик агенция Nielsen Admosphere едва всеки десети (11%) разчита на платени 

абонаменти“, сподели изпълнителният директор на БАМП Петя Точарова. 

 

Източник: BAMP-BG.ORG 

 

Едва всеки десети в България има платен абонамент за стрийминг 

услуга 

 

Българинът е меломан, но едва 11% от хората разчитат на платен стрийминг. Това 

показва последното проучване на метрик агенцията Nielsen за нашата територия, 

проведено през лятото сред възрастова група 15+. 

 

83% от мъжете слушат музика всеки ден, а при жените процентът е 69. Най-много 

от запитаните – 63%,  слушат музика за разпускане вкъщи, а 54% борят изнервящия 

трафик на пътя  с хубави песни. Също като световната тенденция, радиото изостава 

като предпочитан източник на музика – едва 30%  от запитаните разчитат на него. 

Най-много българи – 63%, слушат през телефона си. На фона на тези високи 

http://www.bamp-bg.org/index.php/bg/news/461-2021-10-21-10-52-43
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проценти обаче само 11% имат платени абонаменти за стрийминг. По този 

показател изоставаме драстично от световните тенденции.  

 

Въпреки всеобщото мнение, че западната музика е превзела ежедневието ни, 66% 

от запитаните българи са отговорили, че предпочитат българска продукция, 33% 

наблягат на балканските ритми и едва 31% залагат на американска музика. 

Жанровите вкусове на българина също са показателни. 41% си пускат стари хитове, 

32% предпочитат поп музика, а 31% са фенове на поп-фолка. Рапът и рокът са 

любимите стилове съответно на 22% и 21% от българите.  

 

Източник: Nielsen Admosphere 

 

Има фрапантна нужда от радикална промяна на отношението на 

държавата към културата, смята новият изпълнителен директор на 

БАМП 

 

Навсякъде по света, както и в България, дигиталната консумация на музика води 
пред всички други начини за слушане на музика. Все още обаче много малък 
процент от българите ползват легални дигитални платформи, за които заплащат 
абонаменти. Това казва пред БТА Петя Точарова в първото си интервю като 
изпълнителен директор на Българската асоциация на музикалните продуценти 
(БАМП). 

По думите й, в цял свят се наблюдава стабилизиране на продажбите на 
физическите носители  заради големия интерес към винили, но обемът на 
приходите от тях е пренебрежителен в сравнение с дигиталното използване. “Все 
още сме на опашката и по приход от публично изпълнение и излъчване на музика 
на глава от населението не просто в Европа, а в света“, казва тя. "Необходима е 
радикална промяна в отношението на държавата към ролята и значението на 
културата. Тази нужда е очевидна, бих казала дори - фрапантна. Говоря за реална 
промяна, която да превърне културата в национален приоритет, да бъде осъзната 
силата на културата, отвъд самата култура", смята Петя Точарова. 
 
Пред БТА тя разказва още кои са най-важните тенденции на музикалния пазар по 
света и съизмерими ли са със ситуацията у нас, в крак ли сме с тях или изоставаме. 
И още - какво пречи най-много на музикалната индустрия у нас да се развива и да 
създава световни образци, на какво се дължи завръщането на физическите 
носители и защо от 2022 г. всички тийнейджъри в Испания ще получават ваучер от 
400 евро при навършване на 18-годишна възраст. 

Източник: БТА 

 

https://www.nielsen-admosphere.bg/press/nielsen-mini-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2500598?fbclid=IwAR1b9dQ6LILtkZpxRyE_iBcZW3ClIK0DVXHoAlUimthpLH0oQ_fugJCVgqg


 
4 

 

Испанските тийнейджъри ще получат ваучери от 400 евро за 

културни продукти 

 

През 2022 г. младежите в Испания, навършващи 18 години, ще получат ваучер от 

400 евро, който да изхарчат за култура. Тази мярка ще обхване около половин 

милион млади хора и е част от нова национална културна политика на стойност 200 

милиона евро. 

 

Новината беше обявена от министър-председателя Педро Санчес,  а испанският 

министър на културата Микел Иста Льоренс обясни: „Тези ваучери са като подарък 

за 18-ия рожден ден и бих се радвал, ако младежите ги използват за операта или 

класически концерт.“ 

 

Всъщност, тези 400 евро могат да послужат за покупка на билети за концерти, 

опера, кино, книги и други. Парите ще бъдат разпределени между културните 

сектори, за да се избегне финансиране само на един или два предпочитани. 

 

При обявяването на схемата премиерът Санчес каза, че мярката ще подобри 

достъпа на младите хора до културата, като същевременно ще помогне на 

испанската културна индустрия, която пострада финансово по време на пандемията 

от Covid-19. 

 

Източник: Clasic FM 

 

Италия дава 5 милиона евро на година на звукозаписните 

компании 

 

Италианското правителство одобри нов пакет данъчни облекчения в размер на 5 

милиона евро на година за местните звукозаписни компании (включително 

мейджърите). Данъчните кредити, предоставени от италианското Министерство на 

културата, ще покриват до 30% от разходите за издаването на албум на стойност 

до 250 000 евро (т.е. ще бъдат отпускани до 75 000 евро). 

 

Всяка звукозаписна компания може да се възползва от максимум 800 000 евро 

данъчни кредити в рамките на следващите 3 години. Парите могат да бъдат 

използвани за покриване на разходи за записи, смесване, видеоклипове, 

лицензиране на права, както и всичко, свързано с артистите и репертоара на 

компанията. 

 

https://www.classicfm.com/music-news/spains-teenagers-to-receive-400-euro-culture-pass-to-spend-on-concerts/?fbclid=IwAR3sLwXbG26mWpWKuHg3lBMwRKmrf97d3ddxS2HLagtSN_Elr0ZkoQ1z4qg
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Решението на италианското правителство идва в една от най-успешните години за 

музикалния бизнес в страната. Приходите на индустрията нараснаха с 34,3% за 

първото полугодие на 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година. 

Очакванията са тази година звукозаписният бизнес да генерира четвърт милиард 

долара. Доминацията на италианските изпълнители в страната също е 

забележителна, като в ТОП 13 на албумите за първите 6 месеца на 2021 г.  има 

само италиански артисти. Същата е ситуацията и в ТОП 10 на синглите. И най-

важното – явлението Maneskin. Най-влиятелната италианска група в епохата на 

стрийминга, която има над 40 милиона месечни слушатели само в Spotify. 

 

Източник: MBW 

 

Радиото вече не диктува музикалните вкусове в САЩ 

 

Радиото отстъпи доминиращата роля на източник на нова музика за американците. 

Едва 21% от хората го използват, за да чуят нова песен, като при възрастовата 

група 18-29 този процент спада до 7. Близо 2/3 от американците откриват нова 

музика от стрийминг платформите и други цифрови източници. 

 

Проучването е по поръчка на musicFirst Coalition - организация, която се бори за 

приемането на Американски закон за справедливост в музиката (American Music 

Fairness Act). Ако законът бъде приет, за пръв път в американската история 

радиостанциите ще трябва да плащат отчисления на изпълнители и продуценти. 

 

Известно е, че САЩ е единствената голяма държава, в която радиостанциите 

изплащат отчисления само на авторите, но не и на изпълнители и продуценти. 

Ситуацията е такава заради силното лоби на над 8300 ефирни радиостанции  в 

Конгреса.  

 

До момента основният довод на американските радиостанции да не заплащат 

отчисления беше така наречената „промоционална стойност“, която дават на 

артистите. Новите данни обаче оборват съществуването й към днешна дата. 

 

Едва 30% от американците са наясно, че радиостанциите не заплащат на 

изпълнители и продуценти, а 60% от попитаните вярват, че това трябва да са 

промени.  

 

Източник: Digital Music News 

 

https://www.musicbusinessworldwide.com/imagine-if-the-government-gave-record-labels-over-5m-to-spend-on-ar-per-year-in-italy-its-already-happening2/
https://www.digitalmusicnews.com/2021/10/05/americans-music-discovery-study-2021/
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Нова технология претендира да промени бизнеса с лицензиране на 

музика за видео игри 

 

Нова технология, наречена Reactional Music Engine, изкачва интегрирането на 

лицензирана музика във видео игри на следващо ниво. Всеки музикален каталог 

може да бъде присъединен към Reactional Music Engine, а разработчиците на видео 

игри ще имат възможност да го използват и да задават своите параметри как 

музиката да реагира на действието в играта. Потребителите на играта пък ще могат 

да персонализират своето изживяване, като добавят любими мелодии. 

 

Reactional Music, създатели на технологията, твърдят, че тя „позволява реална 

възможност на музикалната индустрия да комерсиализира своите каталози в 

персонализирането на игрите“, като предлага музика като допълнителна опция за 

геймърите при покупка на игра. 

 

Главният изпълнителен директор на компанията Дейвид Нокс, който 26 години е 

заемал висш пост в гиганта за видеоигри Electronic Arts, допълва, че услугата ще 

позволи на всеки изпълнител или притежател на права да споделя своята музика и 

композиции с разработчиците на игри и геймърите. Компанията потвърди, че вече 

работи с екипи за разработка на игри по пилотни проекти и е осигурила някои 

музикални каталози, а за други – води преговори. 

 

Reactional казва, че цялата музика и звук на платформата са с уредени права по 

целия свят, а те следят използването й, което позволява „100% точно“ отчитане на 

всички притежатели на права. 

 

Източник: MBW 

 

След месец на борсата Universal струва 52,4 млрд. долара, Warner 

поскъпна с 10 млрд. долара за година 

 

Universal Music Group е с пазарна оценка от 52,4 милиарда долара след първия си 

месец на публично предлагане на Европейската фондова борса. Припомняме, че 

звукозаписната компания беше с прогнозна цена от 39 милиарда долара 

непосредствено преди акциите й да се появят в продажба.  

 

В САЩ – отчасти водени от силното представяне на Universal в Европа –

конкурентите от Warner Music Group също бележат зашеметяващ растеж. На 21 

октомври WMG  затвори деня на 48,06 долара за акция, най-високата цена, откакто 

https://www.musicbusinessworldwide.com/reactional-music-wants-gamers-to-make-in-game-music-purchases-using-its-patented-music-integration-engine/
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компанията се предлага публично от юни 2020 г. Според yCharts пазарната цена на 

WMG в момента е 27,66 милиарда долара. Компанията отбеляза ръст от 4 

милиарда долара само през септември, месеца, в който на пазара излезе Universal. 

При излизането си на борсата WMG беше оценена на 17,88 милиарда долара, като 

в първите месеци, до ноември 2020 г., цената й падна до 17,18 милиарда долара. 

 

В крайна сметка думите на инвестиционния милиардер Бил Акман, който се сдоби 

с 10% от Universal Music Group тази есен, се оказаха пророчески. „Трансформацията 

на музикалната индустрия беше до голяма степен невидима за Уолстрийт, докато 

Warner Music Group не започна да търгува публично на NASDAQ миналата година. 

Вярваме, че инвеститорите едва сега са започнали да оценяват промяната в 

динамиката на индустрията и в резултат на това все още не са дали правилното 

признание на стойността на WMG или UMG“, заяви през август Акман. 

 

Warner и Universal не са единствените публични музикални компании, които се 

справят много добре на фондовата борса в момента. Цената на акция на Live Nation 

се покачи над $100 този месец, за да достигне най-високите си нива в историята. 

Сега акциите на компанията струват над три пъти повече отколкото в началото на 

пандемията от Covid-19, през март и април 2020 г.  

 

Източник: MBW 

 

TikTok отчете 545% повече приходи в Европа за 2020 г. 

 

TikTok направи скок от 545% в приходите си от Европа за година. От 26,46 милиона 

долара през 2019 г., видео приложението, собственост на ByteDance, заработи 

170,78 милиона долара през 2020 г. Финансовите резултати на китайския гигант 

бяха публикувани в Официалния правителствен регистър на компаниите във 

Великобритания. 

 

TikTok обяснява ръста на приходите си в региона със „значителното увеличение“ на 

потребителската му база, което „привлича повече онлайн рекламодатели и 

потребители, готови да купуват“. 

 

В същото време обаче оперативните загуби на TikTok също са скочили драстично – 

с 442%, от 118,71 млн. долара през 2019 г. до 644,27 млн. долара през 2020 г. Те са 

в следствие на „увеличаването на служителите в подкрепа на растежа на бизнеса“ 

и „увеличените усилия за продажби и маркетинг“. През 2019 г. средният брой на 

служителите на TikTok за месец е 208 души, а през 2020 г. е нараснал до 1 294. 

 

https://www.musicbusinessworldwide.com/warner-music-group-is-worth-10bn-more-than-it-was-a-year-ago/
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Източник: MBW 

 

Spotify обяви строги мерки срещу фалшивите стриймове 

 

Spotify обяви, че ще вземе строги мерки срещу фалшивите стриймове. При 

установяване на такива, платформата няма да изплаща отчисления и ще премахва 

съдържание. 

 

Фалшивите стриймове са един от най-големите проблеми на платформата. Те се 

генерират от ботове или откраднати реални акаунти. А достъпът до подобна услуга 

все още е твърде лесен. Чрез обяви, които могат да се намерят с най-елементарно 

търсене в Google, се обещават  слушания срещу определени суми.  

 

Причина за тази порочна практика е начинът, по който Spotify изплаща отчисления 

– колкото повече слушатели месечно имате, толкова по-високи отчисления ще 

получите. Фалшивите стриймове осигуряват тези високи бройки слушания, но така 

отнемат заслуженото на останалите артисти, които разчитат на реалната си фен 

база. 

 

Източник: Digital Music News 

 

Адел счупи всички рекорди на Spotify 

 

Easy On Me, първият сингъл от предстоящия албум „30“ на Адел, постави рекорд за 

най-много стриймвания за една седмица в Spotify. Песента е слушана 84,95 

милиона пъти в дигиталната платформа. Предишният рекорд принадлежеше на 

Оливия Родриго и нейното парче Good 4, което постигна 84,13 милиона стрийма в 

седмицата 21-27 май 2021 г. 

 

Още в премиерния си ден Easy On Me подобри и рекорда в Spotify за най-много 

стрийма за 24 часа, като беше завъртяна 19,75 милиона пъти. Така отстрани от 

върха BTS, които направиха 11,4 милиона стрийма в премиерния ден на Butter.  

 

Данните са за т.нар. филтрирани стриймове, единствените, които Spotify обявява 

публично. При тях на един потребител се отчитат до 10 стрийма на едно и също 

парче в рамките на 24 часа. Тези правила целят да не се злоупотребява с 

постоянното повтаряне на песен на даден артист, с цел изкачване в класациите. 

 

Източници: Forbes и Digital Music News 

 

https://www.musicbusinessworldwide.com/tiktoks-revenues-hit-170-8m-in-europe-last-year-up-545-year-on-year/
https://www.digitalmusicnews.com/2021/10/03/what-are-fake-streams-spotify-for-artists/
https://www.forbes.com/sites/kimberleespeakman/2021/10/15/adeles-easy-on-me-breaks-spotify-record-for-single-day-streams/?sh=57bece954902
https://www.digitalmusicnews.com/2021/10/17/adele-easy-on-me-streaming-spotify-record/

