
|{редседател'1 на Ёародното събрание

на Регу6лтакаБългария

г-}ка {ецка 1]анева

Ао

1!1и н и стър _пр едсед ат е|1я н а Регублика България

г-н Бойко Борисов

Ао

ръководитег{ите }1а всички парламентар!:1о
представе}1и политически партии в Ёародното
с:ьбр ание на Регу б лика България

}ваэкаем14 дами }1 господа'

Ёие, представителите на
България, отправяме този &ел,
ясна ]ултурна политика 2| точна
бъдеще.

национа_1!ните творчески сьтозР1 в
с твърдата во'{'! сц)аната ну1 да има
визу|я за ра3витието й в обозримо

Ёе )келаем повече да вървим в двадесет и петгоди1шен мрак' като
войниците на €апсрал - предавани от свои и ос;,1епявани от ч}окди!

за образование и цлт)ра _ е



Българття е европеиска дър>т(ава и нека 3аконите ш да оъдат
наистина европейски' а не ре3ултат на половинчати реформи и

и защото се сц)емим Родината ни да бъде }улт)рен оа3ис'
какъвто 6и трябва./1о да е с хи|!ядолетната исторутя ъ|адър)кавността си
у| с красивата с\4 зе1шя' а не задни'1 ра3щаден двор на Б'вропа
поставяме на дневе}1 ред с,,{едните искани'1:

1. Бтодэкетът за 1удт)ра да е най-малко 1% от национа_т1ни'1
бррен въц)е1шен продгкт;

э. Аа6ъде приет 3акон за българския е3ик;

з. Аа 6ъде''р"е" 3акон за меценатството;
4. 2% от отчис'{ени'{та по 3акона за ха3арта да отиват като пряко

финансиране на ЁФ ,,1{ултд>а";
э. Аа се увеличат часовете по български език и литератл)а'

изобразително и3вуство' музика и танц за децата от т до 8
}сг|ас;

6. Аа има постоянно и регламентирано г{аетие на националните
творчески сью3и в парламентарните комисии 3а 1ултл)а'
медии и образование, както и в кому|с14у|те 1(ьм сьответните
мини стерства и дър}кавни инсту|туцут14;
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4. 3акон 3а 3ащита правата на хурна,!истите

5. |[остоянно у1 регламентирано г{аст4е на национа]1ните

творчески сь1о3и в упРавлението на Ё[('

€ъюз на българските композитор
|{редседател:{енко

€ъюз на българските т1иеатецу-

€ъюз на българските худо}1шици:
|[редседател : .|1хобен |ено

€ъюз на българските филмови дейцй: '

|{редседател: арх. |еорги Бакалов
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