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УВАЖАЕМИ 
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Бихме искали да насочим Вашето вни-
мание върху няколко, според нас важни за
театрите ни проблеми, които свързваме
с въвеждането и прилагането на делегира-
ните бюджети и методика, с които рабо-
тим вече 21 месеца.

1. Считаме за необосновано и нереално
икономически, вдигането на средната це-
на на билета по точка 6.1.3. от Методи-
ката. Това увеличение е непосилно за ни-
то един от куклените театри в страна-
та 2 дори Столичен куклен театър има
реализирана средна цена на билет за 2011 г.
– 3.95лв. и не е сигурно, че ще прекрачи ба-
риерата от 4.00 лв., която ни постави
икономическият Ви екип, разчел и предло-
жил Методика 2012. Горното, лиши
театрите в по-големите населени места
от мотивация да поддържат възможно

ДО ВЕЖДИ РАШИДОВ
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

КОПИЕ: АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАРОК

КОПИЕ: ХРИСТО МУТАФЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ

най-високи цени на билетите, за да полу-
чат за това финансов бонус.

2. „Базовият компонент“ за куклени-
те театри бе променян няколко пъти
преди неговото приемане като в крайна
сметка остана най-ниският от всички
(от 13.00 лв., през 7.50 лв. до 10.00 лв., на
който работим повече от година и по-
ловина).

„Реформата“ не разграничи вярно видо-
вете държавни театрални културни инс-
титути. Те останаха с имената си от
„реформата“ на проф. Емма Москова и из-
писването си в ЗЗРК от онова време.

Но сега, в 2011 и 2012 г., се появиха пре-
цеденти на преминаване на един вид те-
атри в друг, с единствена цел – повиша-
ване на „базовия компонент“.

Безпринципна промяна, която няма ни-
каква обосновка и не се базира на никак-
ви, заложени в нормативни документи,
регламентирани правила!
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Преобразуването на Младежкия теа-
тър в Драматично-куклен театър и на
Театър 199 – в Драматично-куклен теа-
тър, бе извършено без яснота и поставя
всички останали театри в неравностой-
на позиция и съвсем логично може да до-
веде до лавинообразен процес на преобра-
зуване и на други драматични театри в
драматично-куклени.

Считаме, че създаването на куклени
спектакли в драматичен театър с драма-
тични актьори, режисьори и художници
променя изцяло философията на възприе-
мането на продукта „куклен театър“.
Това противоречи изцяло на мисията и
философията на създаването и съществу-
ването на кукления театър като само-
стоятелна културна институция.

Опасяваме се, че подобни поощрения
имат за цел да заличат българския куклен
театър, категорично доказал своето мяс-
то и роля в страната и извън нея.

Социално-културната функция и мо-
тивация да съществуват държавни кукле-
ни театри, чиято мисия изисква изклю-
чителен професионализъм и висока култу-
ра, според нас, трябва да бъдат финанси-
рани приоритетно и не по-ниско от дра-
матичните театри, в които и цената
на билета и таргетът на групите, към
които е насочена, позволява по-високи
приходи.

3. Няма направени капитални инвес-
тиции за обновяване на сгради, оборудва-
не и техника в нито един куклен театър.
Куклените театри не могат да акумули-
рат средства за капиталови разходи при
ниския си билет и нисък базов компо-
нент, ако такива не са предвидени целево
от Министерството на културата. По-
ради което смятаме, че е необходимо да
бъде направена обстойна проверка на със-
тоянието на базите и да бъде инвести-
рано в основни ремонти и техника, осо-
бено в по-старите такива.

4. Според калкулатора на инфлация на
НСИ от януари 2011 г. към август 2012 г.
процентът инфлация е 9,5%, като още не
сме достигнали крайните нива на цените
на горивата и всички свързани с увеличе-
нието на електроенергията, стоките и
услугите. Това методиката не го отчи-
та, но тези увеличения ще доведат до
разходи, които ще бъдат посрещнати за
сметка на поредното свиване на дей-
ността на културните институти.

Излагайки горното смятаме, че в бюд-
жета за 2013 г. трябва да обърнете спе-
циално внимание на кукления театър и не-
говите перспективи за съществуване и
развитие и да осъществите политики за
насърчаване и развитие на това изкуство.

20.09.2012 г.
София


