
 

                  На вниманието на:  

Г-н Боил Банов  

Министър  

Министерство на културата на Република България 

 

Копие до:  

Г-жа Цвета Караянчева 

Председател  

Народно събрание на Република България 

 

Г-н Томислав Дончев 

Заместник министър председател  

Министерски съвет на Република България 

 

Г-н Владислав Горанов  

Министър  

Министерство на финансите на Република България 

  

Относно: Спешно въвеждане на мерки за подпомагане  

и компенсиране на културните организации и музикантите  

артист - изпълнители на свободна практика 

 

 

Уважаеми г-н Министър Банов,  

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и наложената забрана за            

провеждането на културни събития от всякакъв тип, Управителният съвет на Българска           

музикална асоциация настоява за спешното изработване от страна на Министерството          

на културата на система от мерки за подпомагане и компенсации на културните            

организации и независимите артист - изпълнители, които не са обвързани с трудов            

договор в държавни или общински институти. Значителна част от музикантите остават           
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без приходи за неопределен период от време, което до дни ще се превърне в критичен               

проблем за ежедневието както на всички тях, така и на семействата им.  

 

Както вече научихме от медиите, България ще разполага с обща сума от 1.358 млрд.              

евро финансова помощ от Европейския съюз за борба с корона вируса като освен за              

здравеопазването тези средства следва да се насочат към най-уязвимите сектори на           

обществения ни живот включително и към българската култура, която първа и           

най-тежко пострада от предприетите от правителството ни мерки. Мерките за          

подкрепа на музикантите артист - изпълнители на свободна практика следва да           

обхванат периода от 8 март 2020, когато бе въведена забраната за провеждане на             

културни събития, до пълното отменяне на всякакъв тип забрани, свързани с           

извънредното положение и други предприети от правителството стъпки за справянето          

с безпрецедентната по мащабите си криза на национално и световно ниво.  

Уважаеми г-н Министър Банов, не допускайте в края на пандемията COVID 19 да             

установим, че единственият сектор в обществения ни живот, за който последиците са            

били катастрофални, е българската култура като цяло и българските музиканти артист           

- изпълнители на свободна практика в частност! 

 

                                                                       С уважение:   Проф. Христо Йоцов 

                                                                      Председател на Управителния съвет  

София,   16.03.2020 
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