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 ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ  МУЗЕИ” 

 ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 
 

 

 През изминалата 2019 година продължихме нашите участия в комисиите, свързани със 

законодателната база. Наши представители присъстваха на последните и обобщаващи 

обсъждания на Наредба Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за 

водене на Регистъра на движими културни ценности и Наредба Н-6 от 11 декември 2009 г. за 

формиране и управление на музейните фондове - на 6 и 19 март, както и на 10 май. Участваме и 

в комисия за изготвяне на проект на Наредба по чл.25, ал.3 от ЗКН. 

 Предстои публикуване на промените в наредбите. 

 Важен принос на Сдружението за повишаване стандарта на музеите бяха изпратените 

през годината писма до министър-председателя, до министрите на културата и финансите, 

както и до председателите на комисии в парламента - с наши искания за финансиране на 

музеите и галериите през 2020 г., както и за включване на 55 общински музея в системата на 

държавните дейности. Проведени бяха разговори с представители на Министерство на 

финансите и Министерство на културата по тези проблеми.  

 С РМС № 644 от 1 ноември 2019 г. беше повишен стандартът за делегираните от 

държавата дейности, както следва: с 8.6% за музеи и галерии с регионален характер и с 8.2% за 

музеи и галерии в системата на Министерство на културата. Отпуснати бяха допълнително 34 

субсидирани бройки на различни институции, включително и на част от музеите, които са 

местна дейност. Следва да отбележим, че в последните седем години ежегодно се повишават 

стандартите за музеи и галерии, въведе се в този период и допълнителен стандарт за закрити 

площи, като заслуга за увеличението на стандарта и въвеждането на втори такъв има и 

Сдружение „Български музеи“, чиито представители участват редовно в междуведомствени 

комисии, комисии към Министерство на културата, провеждат разговори и срещи с народни 

представители, министри, зам.-министри, държавни експерти, синдикати. 

Продължихме да развиваме добри отношения с Министерството на културата и 

неведнъж нашата организация беше канена да участва във форуми и работни срещи.  

По покана на зам.- министъра на културата наши представители участваха в работни 

срещи, свързани с: процедурата по изготвяне на съдебно-археологически и нумизматични 

експертизи по досъдебни производства; с проблемите на хабилитираните лица и регистрацията 

им в НАЦИД; с проблемите на хората от „трета възраст“. 

 През годината изпратихме до Министерство на културата писма със становища относно: 

конфликта с Националната галерия; инициативата за обявяване на Ден на музеите; проекта на 

ЗИД на АПК; инициативи на музеите с хората от „третата възраст“ и предложения за бъдещи 

дейности с тях. Предложени бяха допълнения към Стратегията за развитие на културата при 

обсъждането ѝ в НДК;  

 През 2019 г. Сдружение „Български музеи“ взе участие със свои представители и на 

форуми в чужбина – в Република Северна Македония, където споделихме опита на нашата 

организация по време на Дните на македонските музеи, и в Република Кипър, където 

участвахме по покана на Министерство на културата в Конференцията за популяризиране на 

конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на престъпленията срещу културни 

ценности. Това е поредно доказателство за важното място, което заема нашата организация. 

 През 2019 г., след наши номинации, бяха наградени с най-високото отличие на 

Министерство на културата „Златен век“ шестима колеги, работещи в институции, членове на 

Сдружението. По този начин, чрез номинации на Сдружението, все повече музейни 



специалисти получават тази важна награда и това е оценка за техния труд и постижения.  

Отново връчихме награди на Сдружение „Български музеи“, чрез които отбелязваме 

приноса на музеи и музейни специалисти за съхранение, изучаване и популяризиране на 

културно-историческото ни наследство. 

 Партньори бяхме на Втория преглед на музейните анимации, организиран от РИМ-

Шумен. Подкрепихме финансово Третия национален преглед на музейния плакат в Смолян. 

Вече четвърта година нашето Сдружение е партньор при организиране и реализиране на важни 

за културата форуми. С тези си действия оказваме финансова и морална подкрепа на музеите.  

 Изпратени бяха поздравителни адреси, изнесени бяха приветствия на различни форуми, 

свързани с юбилеи, откриване на конференции и други прояви. По този начин беше 

засвидетелствано уважение към институции - наши членове. 

Управителният съвет проведе 11 заседания, на които бяха обсъдени важни въпроси и 

приети решения относно работата на нашата организация.  

 Своевременно беше изпращана информация по всички въпроси, които имат отношение 

към българските музеи, препращани бяха писма, съобщения, покани, предоставени бяха 

юридически и финансови консултации. След всяко тримесечие изпращахме до членовете на 

Сдружението отчет за свършената работа, публикуван също на сайта и във фейсбук. 

Музеите бяха питани по теми, свързани с дейността на Сдружението, както и за 

предоставяне на официални становища до Министерство на културата. 

Беше извършена пререгистрация на Сдружение „Български музеи“ в Агенцията по 

вписванията, както и регистрация на промените, приети на последното Общото събрание - нов 

Управителен съвет и Контролна комисия, както и текстове в Устава.  

През годината бяха приети нови 6 музея в Сдружението.  

Членуването на 114 музея и художествени галерии и ежегодното присъединяване на 

нови членове е доказателство за доверие към организацията, а постигнатите резултати в 

периода 2012 – 2019 г. показват, че изпълняваме своите цели и защитаваме интересите на 

музейните институции.  

 

 Действия на Сдружение „Български музеи“ в хронологичен ред: 

 

1. Изпратена по ел. поща покана до всички членове да участват с номинации за годишните 

награди на Сдружение „Български музеи“ - 3.01.2019 г. 

2. Изпратено писмо до председателя на Комисията по културата и медиите г-н Вежди 

Рашидов,  министъра на културата г-н Боил Банов и директора на Националната галерия 

г-жа Ярослава Бубнова в подкрепа на Националната галерия и против опитите за 

налагане на цензура спрямо свободата на музеите и галериите да представят различните 

гледни точки в своите прояви – 3.01.2019 г. 

3. Изпратено писмо до Министерство на културата със становище на Сдружението 

относно предложението от БНК на ИКОМ и Инициативен комитет за обявяване на 30 

януари за Ден на музеите. Общото събрание на Сдружението не приема предложението. – 

07.01.2019 г.  
4. Приветствие от заместник - председателя на УС на Сдружението проф. д-р Николай Ненов до 

всички участници, гости и организатори на Националната научна конференция „Делниците и 

маските”, която се проведе в рамките на ХХVIII Международен фестивал на маскарадните игри 

„СУРВА”, Перник 2019, Перник – 25.01.2019 г. 

5.Проф. д-р Светла Димитрова, член на УС на Сдружението, поднесе цветя и съболезнователен 

адрес по повод смъртта на Пламен Събев, директор на Исторически музей - Попово, Попово – 

31.01.2019 г. 

6. Получено благодарствено писмо от зам.-министъра на културата Амелия Гешева по повод 

изразената подкрепа на Сдружението за Националната галерия по повод изложбата 

„Сърцевина“ на Ода Жон – 1.02.2019 г. 



7. Изпратено писмо от Сдружението до председателя на Общински съвет - Плевен г-н 

Мартин Митев и кмета на Община Плевен г-н Георг Спартански с предложение една от 

улиците на град Плевен да носи името на проф. Михаил Грънчаров – 4.02.2019 г. 
8. Получено писмо от  зам. - министъра на културата Амелия Гешева с искане на становище от 

Сдружението по проект на ЗИД на АПК – 6.02.2019 г. 

9. Изпратена анкета до музеите – членове на Сдружението, за избор на име на наградите на 

Сдружение „Български музеи“ - 12.02.2019 г. 

10. Уведомени всички музеи по ел. поща относно публикуваните Правила на Министерство на 

културата за финансиране на проекти за недвижими културни ценности – 13.02.2019 г. 

11. Изпратено писмо до Министерство на културата със становище на Сдружението относно 

проект на ЗИД на АПК – 14.02.2019 г. 

12.Подадено до директора на Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС уведомление и план 

за обучение по Закона за мерките срещу изпиране на пари – 14.02.2019 г. 

13. Със заповед РД9К - 44 от 21.02.2019 г. на министъра на културата е назначена работна 

група, която да изготви проект за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 3 декември 

2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими 

културни ценности. Участник в работната група от страна на Сдружението е 

председателят на Управителния съвет Борис Хаджийски  – 21.02.2019 г.  
14. Уведомени всички музеи по ел. поща относно публикувания на Портала за обществени 

консултации проект на Наредба №Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на 

музейните фондове с апел да коментират и предлагат изменения – 25.02.2019 г. 

15. Сдружение „Български музеи“ е пререгистрирано в Агенция по вписванията – 26.02.2019 г. 

16. Получено писмо от Общински съвет – Плевен с отказ на предложението за именуването на 

улица на професор Михаил Грънчаров поради липса на новосъздадени улици в град Плевен – 

1.03.2019 г. 

17.Участие на Борис Хаджийски в заседание на работната група, която да изготви проект за 

изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на 

идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности– 6.03.2019 г. 

18.Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до ИМ-Оряхово по повод 80 години от 

основаването на музея в града – 13.03.2019 г. 

19. Получено писмо до Сдружението от г-жа Милена Дамянова, председател на комисията 

по образованието и науката към Народното събрание, относно учредената награда 

„Училището в музея, музеят в училището“ с молба да бъдат информирани членовете на 

Сдружението за учредяването на наградата и правилата за номиниране и награждаване – 

13.03.2019 г. 
20. Писмото е изпратено по ел.поща до музеите – 13.03.2019 г. 

21. Изпратена покана до членовете на Сдружението да участват в Националния конкурс READ 

& TRAVEL ("ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ") на Международното изложение "Културен туризъм" 2019 - 

Велико Търново – 13.03.2019 г. 

22.Подписан протокол с решенията на жури за присъждане на годишните награди 

на Сдружение „Български музеи“ за 2018 г. в състав: гл.ас. д-р Светла Казаларска, 

Боряна Матева, гл.ас. д-р Тодор Петев, д-р Екатерина Цекова, доц. д-р Атанас Шопов – 

15.03.2019 г. 
23.В Агенция по вписванията са отразени промените, гласувани на Общото събрание на 

Сдружението през 2018 г. - 18.03.2019 г. 

24.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха приети нови членове на 

Сдружението – 18.03.2019 г.  

25.Участие на Борис Хаджийски в заседание на работната група, която да изготви проект за 

изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на 

идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности – 19.03.2019 г. 

26.Финансовият отчет на Сдружението за 2018 г. е подаден в НСИ – 25.03.2019 г. 



27. Получено писмо до Сдружението от зам. - министъра на културата Амелия Гешева с покана 

за участие в работна среща, на която да се разгледа и обсъди процедурата по изготвяне на 

съдебно-археологически и нумизматични експертизи по досъдебни производства – 21.03.2019 г. 

28. Изпратено писмо до директора на Дирекция „КНМИИ“ г-жа Екатерина Джумалиева и до 

началник отдел „МГВИ“ към Дирекция „КНМИИ“ на Министерство на културата г-жа Аксиния 

Бутева с предложение отново да се свика работната група, определена със заповед на 

министъра на културата, която да разгледа и обсъди постъпилите предложения и коментари от 

музеите относно публикувания на Портала за обществени консултации проект на Наредба №Н-

6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове – 22.03.2019 г. 

29.Участие на представители на Сдружение „Български музеи“ в работна среща в 

Министерство на културата, на която се разгледа и обсъди процедурата по изготвяне на 

съдебно-археологически и нумизматични експертизи по досъдебни производства. 

Присъстваха зам. - министърът на културата г-жа Амелия Гешева, представители на 

ВКС, ГД БОП, НАИМ-БАН, НИМ - 27.03.2019 г. 

30.Участие на представители на Сдружение „Български музеи“ в работна среща в 

Министерство на културата относно проблемите, свързани с хабилитираните лица и 

регистрацията им в НАЦИД. На срещата присъстваха още зам. - министърът на 

културата г-жа Амелия Гешева, зам. - председателят на БАН член - кореспондент Васил 

Николов, доц. Христо Попов, директор на НАИМ-БАН, представители на Министерство 

на културата и Министерство на образованието и науката. Очаква се изрично указание 

относно регистрацията в НАЦИД  – 27.03.2019 г. 
31.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха обсъдени и приети промени в 

Статута на Наградите на Сдружението, прието име на наградите, приет регламент за 

номиниране за отличието „Златен век“– 29.03.2019 г. 

32.Изпратено писмо до всички членове на Сдружението с апел да номинират музейни 

специалисти за най–високата награда на Министерство на културата „Златен век“– 01.04.2019 г. 

33.Проведен разговор между председателя на Сдружението и зам. - министъра на културата 

Амелия Гешева относно заплащането на директорите в националните музеи – 3.04.2019 г. 

34.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха приети: отчет за дейността на 

Сдружението за цялата 2018 г. и отчет за работата през първото тримесечие на 2019 г. - 

5.04.2019 г.  

35.Изпратен до всички членове отчетът за дейността на Сдружението за първото тримесечие на 

2019 г. Отчетът е публикуван на сайта и във фейсбук – 5.04.2019 г. 

36.Изпратено по електронната поща уведомление до членовете на Сдружението за 

предстоящото обсъждане в НДК на Стратегията за развитие на културата – 15.04.2019 г. 

37.Протоколът с решенията на журито относно наградите на Сдружение „Български музеи“ е 

изпратен по електронната поща до всички членове – 15.04.2019 г. Информация за наградите е 

публикувана в сайта и във фейсбук – 15.04.2019 г. 

38.Изпратена до членовете таблица с класиране на предложенията относно име на наградите на 

Сдружение „Български музеи след проведената анкета през м. февруари – 15.04.2019 г. 

39. Обсъждане в НДК на Стратегията за развитие на културата. Изказване на председателя на 

Сдружението относно необходимостта от държавно финансиране на останалите 55 музея, чиято 

издръжка към настоящия момент се определя от съответните общински съвети  – 17.04.2019 г. 

40.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха приети нови членове в 

Сдружението и утвърдени резултатите от номинациите за отличието „Златен век“– 25.04.2019 г.  

41.След обобщаване на номинациите, получени от музеите, е изпратено официално писмо 

до министъра на културата, в което Сдружение „Български музеи” предлага за 

удостояване с най-високото отличие на Министерство на културата „Златен век” седем 

свои членове:  

 -  Гл. ас. д-р Огнян Тодоров – директор на Регионален природонаучен музей – Пловдив; 

 -  Галена Радославова - Чобанова – директор на Регионален исторически музей – Разград; 



 - Гл. ас. Бета Хараланова – главен асистент в отдел „Най-нова история“ на Регионален 

исторически музей – Шумен; 

 -  Галина Миленкова – директор на Общински исторически музей – Гоце Делчев; 

 -  Доц. д-р Соня Пенкова – директор на Национален военноисторически музей; 

 -  Красимира Чолакова – директор на Регионален исторически музей – Габрово; 

 -  Гл. ас. д-р Стефан Шивачев – директор на Регионален исторически музей – Пловдив. 
Писмото до министъра на културата е изпратено на 25.04.2019 г. 
42.Изпратено писмо по електронната поща до всички членове на Сдружението с текст и 

таблица с класиране на номинираните музейни специалисти за наградата „Златен век“ - 

02.05.2019 г. 

43.Участие на Борис Хаджийски и доц. д-р Атанас Шопов в последно заседание на работната 

група, която да разгледа предложенията на музеите, изпратени с писма или публикувани на 

Портала за обществени консултации, за изменение и допълнение на Наредба Н-6 от 11 

декември 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове – 10.05.2019 г. 

44.Участие на д-р Милен Николов – директор на РИМ - Бургас, в работна среща в 

Министерство на културата, на която отново се разгледа и обсъди процедурата по изготвяне на 

съдебно-археологически и нумизматични експертизи по досъдебни производства – 14.05.2019 г. 

45. Участие на председателя на Сдружението в семинар на тема „Нов Закон за мерките срещу 

изпиране на пари. Практически насоки“ - София, 21.05.2019 г. 

46.На официална церемония в Националната галерия бяха удостоени с отличието „Златен 

век“ петима от номинираните от Сдружение „Български музеи“ специалисти:  

 -  Галена Радославова - Чобанова – директор на Регионален исторически музей – Разград; 

 - Гл. ас. Бета Хараланова – главен асистент в отдел „Най-нова история“ на Регионален 

исторически музей – Шумен; 

 -  Галина Миленкова – директор на Общински исторически музей – Гоце Делчев; 

 -  Красимира Чолакова – директор на Регионален исторически музей – Габрово; 

 -  Гл. ас. д-р Стефан Шивачев – директор на Регионален исторически музей – Пловдив. 
Церемонията по награждаването се проведе на 28.05.2019 г. 
47.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше приет текст на писмо, което да 

бъде изпратено до председателя на Комисията по културата и медиите, министъра на 

финансите и министъра на културата относно увеличение на стандартите за българските музеи 

през 2020 г. - 18.06.2019 г. 

48.Изпратени писма до председателя на Комисията по културата и медиите към 

Народното събрание г-н Вежди Рашидов, до министъра на финансите г-н Владислав 

Горанов и до министъра на културата г-н Боил Банов с искания за финансиране на 

музеите в Република България през новата 2020 г. - 19.06.2019 г. 
49.В Агенцията по вписванията са подадени отчетите за дейността на Сдружението за 2017 и 

2018 г., както и финансовите отчети за двете години – 21.06.2019 г. 

50.Писмото с исканията на Сдружението за финансиране на музеите през 2020 г. е изпратено до 

всички музеи в страната, публикувано във фейсбук и на сайта - 26.06.2019 г. 

51. До всички музеи в страната е изпратено писмо с информация за проектите, които финансира 

Агенция за хората с увреждания – 27.06.2019 г. 

52. Приветствие от проф. д-р Светла Димитрова до организаторите и участниците във Втория 

преглед на музейните анимации, на който Сдружение „Български музеи“ е партньор, Шумен - 

28.06.2019 г. 

53. Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха приети: отчет за работата на 

Сдружението за първото шестмесечие на 2019 г., предложение от проф. Ненов за изпращане на 

анкета до членовете на Сдружението и текст на анкета - 3.07.2019 г.  

54. Изпратен до всички членове отчетът за дейността на Сдружението за първото шестмесечие 

на 2019 г. Отчетът е публикуван на сайта и във фейсбук – 5.07.2019 г. 

55.Изпратена анкетата до всички членове на Сдружението – 15.07.2019 г. 



56. Получено писмо до Сдружението от зам. - министъра на културата г-жа Амелия 

Гешева с покана за участие на наш представител в Конференцията за популяризиране на 

конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на престъпленията срещу 

културни ценности, която ще се проведе в град Никозия, Република Кипър – 30.07.2019 г. 
57. Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха приети нови членове в 

Сдружението и определен представител на Сдружение „Български музеи“, който да вземе 

участие в Конференцията за популяризиране на конвенцията на Съвета на Европа за 

предотвратяване на престъпленията срещу културни ценности, която ще се състои в град 

Никозия, Република Кипър, в периода 24-26.10.2019 г. – 5.08.2019 г. 

58. Изпратено писмо до Министерство на културата, в което определяме д-р Милен Николов – 

директор на Регионален исторически музей - Бургас и председател на Контролната комисия на 

Сдружение „Български музеи“, за наш представител на Конференцията, която ще се състои в 

периода 24 - 26 октомври 2019 г. в Република Кипър – 5.08.2019 г. 

59. Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше решено Сдружение „Български 

музеи“ да участва в организацията на Третия национален преглед на музейния плакат, който ще 

се проведе на 25.09.2019 г. в РИМ-Смолян, с финансиране в размер на 800 лв. за тоталдизайн на 

инициативата и експониране на изложбата на номинираните плакати – 12.08.2019 г. 

60. Получено писмо до Сдружението от зам. - министъра на културата г-жа Амелия Гешева с 

образци на Постановление за назначаване на експертизи от МВР и Комплексна историко – 

археологическа, нумизматична и за оценка на автентичност експертиза. Писмото е изпратено на 

всички музеи за сведение – 22.08.2019 г. 

61. Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до РЕМО „Етър“ - Габрово по случай 55 

години от основаването на музея – 07.09.2019 г. 

62. Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до ИМ – Велинград по повод 110 години от 

основаването на музея в града – 14.09.2019 г. 

63. Участие на Сдружение „Български музеи“ с финансова подкрепа при организирането 

на Третия национален преглед на музейния плакат в Смолян. Връчване на грамоти от 

председателя на Сдружението на част от номинираните музеи и приветствие до 

участниците и организаторите, Смолян – 25.09.2019 г. 

64. Участие с доклад на председателя на УС на Сдружение „Български музеи“ в Дните на 

македонските музеи, изнесен пред представители на осем общински музея от Северна 

Македония относно опита и постиженията на нашето Сдружение, Крива Паланка, 

Северна Македония – 27 - 28.09.2019 г. 
65. Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до организаторите и участниците в 

Международната научна конференция „Музейните и архивните фондове – места на памет. 

Представяне на богатството на музейните фондове и архиви”, състояла се в град Кюстендил – 

03.10.2019 г. 

66. Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха приети: отчет за работата на 

Сдружението за деветмесечието на 2019 г., както и текст на писмо до министър – председателя 

на Република България г-н Бойко Борисов с искания за финансиране на музеите - 07.10.2019 г.  

67. Изпратено писмо до министър – председателя на Република България г-н Бойко 

Борисов с искания за финансиране на музеите в Република България през новата 2020 г. - 

07.10.2019 г. 
68. Писмото е изпратено до всички музеи - членове, публикувано във фейсбук и на сайта на 

Сдружението - 07.10.2019 г.  

69. Получен отговор от Министерския съвет, че писмото с исканията на Сдружението е 

изпратено до министъра на финансите и министъра на културата – 08.10.2019 г. 

70. Участие на доц. д-р Соня Пенкова, директор на НВИМ и член на УС на Сдружението,  

на среща в Министерство на културата, на която присъстваха и г-жа Ваня Бедрова, 

началник на политическия кабинет на министър Боил Банов, съветникът на министъра 

доц. Венцислав Велев, заместник - министърът на труда и социалната политика г-жа 



Султанка Петрова, председателят на Съюза на народните читалища Николай Дойнов и 

Христо Мутафчиев от Съюза на артистите. Срещата е свързана с проблемите на хората от 

„трета възраст“, с акцент върху такива от селата и районите в тежко състояние, и 

инициативите, които културните институции биха предложили и осъществили – 

17.10.2019 г.  
71. Изпратено писмо до членовете на Сдружението да предоставят кратка информация какви 

инициативи и дейности с такъв профил имат, както и да дадат предложения за съвместна 

дейност с хората от „третата възраст“ – 18.10.2019 г.  

72. Участие на д-р Милен Николов, директор на Регионален исторически музей - Бургас и 

председател на Контролната комисия на Сдружение „Български музеи“, в Конференцията 

за популяризиране на конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на 

престъпленията срещу културни ценности, която се проведе в град Никозия, Република 

Кипър – 24 - 26.10.2019 г. 
73. Изпратено писмо до министъра на културата относно инициативи на музеите с хората от 

„третата възраст“, както и предложения за бъдещи дейности - 29.10.2019 г. 

74. Получено писмо от Министерство на културата относно финансовите ни искания, изпратени 

до премиера. Писмото е изпратено до членовете на Сдружението – 01.11.2019 г. 

75. На официална церемония в галерия „Средец“ беше удостоен с отличието „Златен век“ 

гл. ас. д-р Огнян Тодоров, директор на Регионален природонаучен музей – Пловдив, 

номиниран от Сдружение „Български музеи“ - 5.11.2019 г.  
76. Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше приет текст на писмо до 

Народното събрание, Министерство на финансите и Министерство на културата с искане за 

увеличаване на единния разходен стандарт за държавните музеи, както и за музеите и 

художествени галерии с регионален характер с минимум 10% - 13.11.2019 г. 

77. Изпратено писмо до председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното 

събрание г-жа Менда Стоянова, до председателя на Комисията по културата и медиите 

към Народното събрание г-н Вежди Рашидов, до министъра на финансите г-н Владислав 

Горанов и до министъра на културата г-н Боил Банов с искане за минимум 10% увеличение 

на единния разходен стандарт за субсидирана бройка през новата 2020 г. - 13.11.2019 г. 
77. Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха определени дата, час и място за 

провеждане на церемония по награждаване на музеи и музейни специалисти с наградите 

„Наследство“ за 2018 г.; определени дата, час и място за провеждане на Общо събрание на 

Сдружението, както и дневен ред; приет текст на писмо до „Сирма Солюшънс“ АД за 

дигитализация; обсъдени резултатите от анкетата, изпратена до музеите през м.юли 2019 г.; 

обсъдени предложенията на проф. Ненов и доц. Пенкова пред Общото събрание през 2018 г., 

чието разглеждане УС отложи за следващи заседания. 

78. Изпратена по електронната поща официална покана до всички членове на Сдружението, 

както и до членовете на журито, за участие в церемонията по връчване на наградите на 

Сдружение „Български музеи“ „Наследство“ - 20.11.2019 г. 

79. Изпратени писма с покани до министъра на културата г-н Боил Банов, зам.- министъра на 

културата г-жа Амелия Гешева и директора на Дирекция КНМИИ г-жа Екатерина Джумалиева 

за участие в церемонията по връчване на наградите на Сдружение „Български музеи“ 

„Наследство“ - 21.11.2019 г. 

80. Управителният съвет изпрати по електронната поща до членовете на Сдружение „Български 

музеи“ писмо с шест варианта на теми за обучение, с апел всеки музей да избере три от тях до 

16.12.2019 г. По трите теми, събрали най - много гласове, ще бъдат организирани от 

Сдружението обучения за музеите и галериите – 23.11.2019 г. 

81.Изпратено писмо с предложение за наш представител /Надя Сотирова, директор на къща 

музей „Панчо Владигеров“/ в работна група към Министерство на културата относно 

разработване на проект на наредба по чл. 25, ал. 3 от ЗКН – 02.12.2019 г. 

82.Получено писмо от Министерство на културата в подкрепа на финансовите ни искания за 



минимум 10% увеличаване на единния разходен стандарт – 02.12.2019 г. 

83. На 3.12.2019 г., на официална церемония в Регионален природонаучен музей – 

Пловдив, бяха връчени наградите за 2018 година на Сдружение „Български музеи“ – 

„Наследство“, които ежегодно отличават музейни институции и специалисти за приноса 

им в съхраняването и популяризирането на културно - историческото наследство на 

България: 

 Награда „Музей на годината“ – Музей на народните художествени занаяти и 

приложните изкуства - Троян.  

 Награда „Образователна инициатива“ – Исторически музей - Разлог.  

 Награда „Събития и работа с публики“ – Музей „Борис Христов“ - София.  

 Грамота за цялостен принос за развитието на музеите: Ангел Конаклиев – археолог 

в РИМ - Търговище, гл. ас. Бета Хараланова, отдел „Най-нова история“ в РИМ – Шумен 

и посмъртно на Стоян Йорданов – археолог в РИМ – Русе.  
84. Обобщаване на резултатите от изпратените варианти за обучение. Предпочетени от музеите 

са следните три теми: Нормативна уредба, Музеен пиар и Музейна педагогика – 17.12.2019 г. 

По тези теми предстои да се организират обучения за музейни специалисти.  

  

 

 

 

      Борис Хаджийски 

    Председател на УС на Сдружение „Български музеи“ 

 

 

08.01.2020 г. 

 


