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САЩ спря два от най-големите конвертори на YouTube клипове 

в MP3-ки на територията си 
 
От 1 август един от най-големите в света конвертори на YouTube клипове в 
MP3-ки (така наречените stream rippers) - Y2mate.com, беше спрян на 
територията на САЩ и Австралия. 
 
Прекратяването на дейността в Щатите не беше официално обосновано, но 
най-вероятно е следствие от действията на Американската асоциация на 
звукозаписната индустрия, която още от 2019 г работи в тази посока. На 
територията на Австралия пък вместо сайта се появява надпис "Достъпът до 
този уебсайт е забранен със заповед на Федералния съд на Австралия, тъй 
като нарушава или улеснява нарушаването на авторските права". 
 
Само дни по-късно на територията на САЩ дейността си преустанови и друг 
голям stream ripper – руският FLVTO. Това се случва след като наскоро съда се 
произнесе срещу него в делото с RIAA (Американската асоциация на 
звукозаписната индустрия), продължило няколко години. 
 

Източник: Digital Music News 1 и 2 

 

 

Милиардерът Бил Акмън купи 7,1% от Universal Music Group 
 
7,1% от Universal Music Group вече е собственост на Pershing Square Holdings, 
инвестиционната компания, управлявана от милиардера Бил Акман. Сделката е 
на стойност 2,8 млрд. долара с възможност компанията майка Vivendi да 
продаде на Акман още 2,9% до 9 септември 2021 г.  
 
След тази сделка UMG се оказва най-голямата музикална компания в света, 
оценена на около 41 милиарда долара. 
 

https://www.digitalmusicnews.com/2021/08/02/y2mate-com-shuts-down/
https://www.digitalmusicnews.com/2021/08/05/flvto-biz-youtube-to-mp3-shutting-down/


Новината за продажбата идва месец след като Акман се отказа да придобие 
дял от UMG чрез своята SPAC (special purpose acquisition company) заради 
опасенията на Комисията по ценните книжа и борсите за сложното 
споразумение, което би било най-голямата сделка на SPAC досега. 
 
Както беше обещано, Акман използва своя хедж фонд, за да купи дела 
директно вместо това.  
 
Vivendi обяви по-рано, че UMG ще бъде отделена като самостоятелно 
предприятие, което да бъде търгувано на Европейската фондова борса. Преди 
това обаче базираната във Франция компания-майка ще разпредели 60% от 
UMG между своите акционери до септември. 
 
Източник: Variety 
 

 

ЕК с предупреждение към България заради забавянето при 
транспонирането на директивата за авторско право 

Европейската комисия изпрати писмо до България с официално 
предупреждение за забавянето ни при въвеждането в националното 
законодателство на Директивата за авторско право в цифровия единен пазар. 
Такива писма получиха още 22 държави от ЕС, които не са се съобразили със 
срока до 7 юни за транспонирането на директивата. 

Към държавата ни е отправен и въпросът за задействането на директивата за 
телевизионните и радиопрограмите онлайн. Двете директиви имат за цел да 
модернизират правилата за авторското право в ЕС и да дадат възможност на 
потребителите и творците да се възползват максимално от дигитализацията. 

България има два месеца, в които да отговори на писмото на ЕК. 

Източник: в. Монитор 

 

Британската музика отбеляза рекорден приход от износ 

 
Британската музика генерира най-високия си приход от износ откакто BPI 
(Асоциацията на британската звукозаписна индустрия) води статистика (от 2000 
г).  
 
За 2020 г. приходите са 519,7 милиона британски лири или 6% ръст спрямо 
2019 г. Голяма част от този успех се дължи на лавинообразния интерес към 
стрийминга. 

https://variety.com/2021/music/news/vivendi-universal-music-bill-ackman-pershing-square-1235038568/
https://www.monitor.bg/bg/a/view/ek-s-preduprejdenie-kym-bylgarija-zaradi-zakona-za-avtorsko-pravo-275342


 
Великобритания е най-големият износител на музика в света след САЩ. Една 
на всеки 10 песни, излъчвани в световен мащаб, са на британски изпълнител. 
Вече над 300 артисти от Острова могат да се похвалят с над 100 милиона 
стрийма годишно, а други 500 постигат над 50 милиона. Така стриймингът им 
гарантира значителен годишен доход дори без в това число да влизат 
физически продажби, радио и ТВ излъчване и рекламни договори. 
 
От анализа на BPI става ясно, че освен най-актуалните изпълнители, 
класическите рок музиканти също са сред главните "виновници" за 
повишаването на износа на музика от Острова. Индустрията стъпва върху 
здраво наследство, което намира място в дигиталната среда, за да изгражда, 
намира и развива нови таланти. 
 
Въпреки рекордните постижения на британската индустрия за 2020 г, с 10% 
моментен дял от световната индустрия, тя е далеко от пика си от 17% през 
2015 г. 
 
Източник:  BPI 
 
 
 

Spotify тества нов евтин абонаментен план 
 
Spotify тества нов абонаментен план - Spotify Plus. Той ще е най-евтиният 
платен абонамент в платформата - $0,99, и ще е комбинация между 
подкрепения с реклами, безплатен план и Premium ($9,99). 
 
Spotify Plus също ще бъде подкрепен от реклами, но няма да налага 
ограничения за броя на песните, които може да пропуснете за час, както е в 
безплатния вариант. Също така ще може да избирате песните си, за разлика от 
безплатния вариант, при който те задължително са в разбъркан ред от 
плейлиста или албума.  
 
Източник:  The Verge 
 

Apple пуска специално приложение за класическа музика през 
2022 г 

Apple ще пусне специално приложение за класическа музика през 2022 г - Apple 
Music Classical. 
 
За целта гигантът вече придоби нидерландската услуга за стрийминг на 
класическа музика Primephonic, която ще бъде използвана за основа на новото 
приложение. Primephonic ще бъде временно изключена след 7 септември, като 
абонатите й ще получат компенсация от 6 безплатни месеца Apple Music. 
 

https://www.bpi.co.uk/news-analysis/streaming-powers-british-music-exports-to-new-high-in-2020/
https://www.theverge.com/2021/8/3/22607203/spotify-plus-ad-supported-tier-unlimited-skips-on-demand-listening


Apple обещава на почитателите на класическата музика „най-добрите 
характеристики на Primephonic, включително по-добри възможности за 
сърфиране и търсене по композитор и по репертоар, подробни метаданни, 
плюс нови функции и предимства“. 
 
Източник:  MBW 
 

 

Tik-Tok стартира свое радио 

Tik-Tok вече официално има радио, което се излъчва от сателитния гигант 
SiriusXM! 
 
Каналът напълно отговаря на съдържанието и тенденциите, които Tik-Tok 
наложи в световен мащаб, а в развитието му ще се включат едни от най-
популярните инфлуенсъри. 
 
Няма да мине и без големи гост звезди. Към момента са известни имената на 
Lil Nas X, Ed Sheeran, Dixie D’Amelio, Normani, Loren Gray, Ashnikko. 
 
Източник: Consequence of Sound 

 

 

Бункер ще съхранява световното музикално наследство 

Бункер да съхранява световното музикално наследство. Идеята е на Elire’s 
Global Music Vault, компания, която планира да построи архива под вечния лед 
на Северния полюс. В момента се водят преговори с множество фирми за 
изграждането, включително норвежката компания, построила Artic World 
Archive. 
 
Трезорът ще пази дигитални мастър записи при ядрени и електромагнитни 
взривове. Дори с прекъсване на захранването, той е проектиран да 
функционира така, че да запази съдържанието си за бъдещите поколения. 
 
От Elire планират изграждането да завърши до пролетта на 2022 г., като са 
готови да пуснат гласуване кои записи да бъдат съхранени в бункера.  
 

Източник: Digital Music News 

 

 

Китай въвежда музикална цензура в караоке клубовете 

https://www.musicbusinessworldwide.com/apple-acquires-classical-music-streaming-service-primephonic/
https://consequence.net/2021/08/tiktok-radio-launch/
https://www.digitalmusicnews.com/2021/07/28/music-doomsday-vault-under-construction/


В момент, в който Китай отбеляза най-сериозното си присъствие в световната 
музикална индустрия, Министерството на културата и туризма им обяви 
правила за музикална цензура. 
 
През 2020-а Китай е седмият по големина музикален пазар в света, като 
годишните му приходи скочиха с над 1/3 до 790 милиона долара, по данни на 
IFPI.  
 
От 1 октомври всички песни, които не отговарят на определени критерии обаче 
ще бъдат забранени в над 50 000 караоке клуба в страната. Това поставя 
трайната експанзия на мейджър лейбълите в територията на Китай под въпрос. 
 
Според новите разпоредби са забранени песни, които: 

 нарушава основните принципи, определени от китайската конституция; 
 вредят на националното единство, суверенитета или териториалната 

цялост; 
 застрашават националната сигурност или вредят на националната чест 

или интереси; 
 предизвикват етническа омраза;  
 нарушават религиозната политика на държавата или насърчава култове 

и суеверия; 
 застъпват се за незаконна или престъпна дейност като неприлично 

поведение, хазарт и наркотици, или подбуждат към престъпления; 
 противоречат на обществения морал; 
 обиждат или клеветят другите; 

 
Източник:  MBW 
 
 

 

https://www.musicbusinessworldwide.com/china-is-banning-music-that-insults-or-defames-others-in-its-50000-karaoke-venues/
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