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От месец март 2014 г. на сайта сдружение "Журналисти за прозрачно управление" се води дискусия,
посветена на състоянието на ансамбъл „Филип Кутев“. Дискусията започна с отворено писмо до
министъра на културата от народната певица Марияна Павлова.Дискусията можете да следите на:
http://komentator.bg/narodnata-pevitsa-mariyana-pavlova-taliban-orientalska-estetika-sasipva-ansambalfilip-kutev/, в секция Ракурси.
Към днешна дата по темата са направени 791!!! коментара, което е абсолютен прецедент, при това в
преобладаващата си част коментарите са в позитивен дух и с конкретни предложения. Сдружение
„Журналисти за прозрачно управление“ направи редица опити да ангажира в дискусията
министерството и министър Петър Стоянович. Написахме редица официални писма, проведохме
разговори и с ръководството на министерството по времето на служебното правителство на
професор Георги Близнашки, но отново нямаше реакция, вероятно поради спицифичните задачи на
служебното правителство.
В повечето от последните коментари се изразява учудване, че за изминалите десет месеца
министерството продължава да проявява интерес към проблемите на ансамбъла.
Съдържащите се в плана на кабинета мерки, насочени към публичност и прозрачност и насърчаване
на гражданското участие, както и тези за мониторинг и контрол на дейностите на държавните
културни институти в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство и стимулиране
мениджмънта на сценичните институти, ни дават основание да се надяваме, че проблемите на
ансамбъл „Филип Кутев“ не са безразлични на ръководството на министерството.
През месеците януари и февруари тази година изпратихме две писма до министъра на културата и
до всички заместник-министри и директори на дирекции. Досега още няма никаква реакция от
министереството на културата.
Вероятно на всички държавни и трудови чиновници е ясно защо на Портала за консултации никой не
си дава труда да пише - просто защото няма смисъл. Медиите и гражданите бихме давали мнението
си в такива сайтове, ако сме убедени, че има кой на ни чуе.
Обръщаме се с молба към модератора на този сайт да не изтрива съобщението, а към всички да ни
подкрепят в инициативата "Накарай министъра на културата да чуе" и идеята за специална група във
фейсбук.

