ДОКЛАД
ЗА РАБОТАТА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ”
В ПЕРИОДА 1.01 - 25.11.2018 ГОДИНА

Сдружение „Български музеи“ насочи голяма част от усилията си през настоящата 2018
година към действия, свързани с нормативната база – Закон за културното наследство, 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 26 октомври 2018 г. в брой 89 на Държавен вестник бяха
публикувани изменения в закона, като под внимание бяха взети множество от предложенията
на работната група, която заседаваше в продължение на шест месеца през 2016 г. и в която
участваха трима излъчени от Сдружението представители. Приети бяха от Народното събрание
и част от нашите предложения, публикувани на Портала за обществени консултации през м.
февруари 2018 г.
В продължение на шест месеца – от м. юни до м. ноември 2018 г. участвахме в работни
групи за изменение и допълнение на цитираните по-горе наредби. В периода 1 юни – 6 ноември
представители на Сдружението взеха участие в 9 заседания на работната група за изменение и
допълнение на Наредба Н-6 – 01, 22 и 29 юни; 11 юли, 11 и 26 септември; 16 и 31 октомври; 06
ноември.
В периода 18 май – 2 октомври взехме участие в 5 заседания на работната група за
изменение и допълнение на Наредба Н-3 – 18 и 22 май; 12 и 26 юни; 02 октомври.
Предстои обществено обсъждане на наредбите.
Важен принос на Сдружението за повишаване стандарта на музеите са изпратените през
годината официални писма до министрите на културата и финансите, както и на председателите
на комисии в парламента с наши искания за финансиране на музеите и галериите през 2019 г.,
както и за включване на 52 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 №776 от 30 октомври 2018 г. беше повишен стандартът за
делегираните от държавата дейности, както следва – с 8.6% за музеи и галерии с регионален
характер и със 7.4% за музеи и галерии в системата на Министерство на културата. Отпуснати
са допълнително 20 субсидирани бройки на различни музеи. Следва да отбележим, че в
последните шест години ежегодно се повишават стандартите за музеи и галерии, въведе се в
този период и допълнителен стандарт за закрити площи.
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 множество срещи с депутати, министри,
зам.-министри, държавни експерти.
През 2018 г., след наши номинации, бяха наградени с най-високото отличие на
Министерство на културата „Златен век“ десет музейни специалисти, работещи в институции,
членове на Сдружението. По този начин, чрез номинации на Сдружението, все повече музейни
специалисти получават тази важна награда и това е безспорна оценка за техния труд и
постижения.
В настоящата година отново връчваме награди на Сдружение „Български музеи“, като
отбелязваме приноса на музеи и музейни специалисти за съхранение, изучаване и
популяризиране на културно-историческото ни наследство.
Партньори бяхме на Етнофестивал, организиран от РИМ-Шумен.Подкрепихме

финансово Международния панаир на музейните изложби в Русе. Вече трета година нашето
Сдружение е партньор на музеите при организиране и реализиране на важни за културата
форуми. С тези си действия оказваме финансова и морална подкрепа на нашите членове.
Изпратени бяха множество 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.
Изпращана е информация до музеите по ел.поща за дейността на Сдружението,
предоставени са юридически и финансови консултации.
Администрирана е страницата на Сдружението, дадени са интервюта и са публикувани
статии за Сдружението в БТА, БНТ програма „Денят започва с култура“, БНР програма
„Хоризонт”, БНР програма „Нощен хоризонт”, TVN – Русе, Агенция „Фокус”, в. „Пазарджишка
Марица” и други. Чрез участието ни в местни и централни медии периодично популяризираме
дейността на Сдружението и нашите членове – музеи и галерии.
Като обобщение ще отбележим, че с действията си Сдружение „Български музеи“
спечели уважението на ръководството на Министерство на културата и установи трайни
контакти с различни институции в страната. Членуването на 108 музея и художествени галерии
в Сдружението е доказателство за доверие към организацията, а постигнатите резултати в
периода 2012 – 2018 г. показват, че изпълняваме стриктно 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“ - 3.01.2018 г.
2. Изпратени по ел.поща до Министерство на културата предложения за участие на двама наши
представители в работни групи, които да изготвят проекти 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 и на Наредба Н-6 от 11 декември 2009 г. за
формиране и управление на музейните фондове – 11.01.2018 г.
3.Приветствие от председателя на УС на Сдружението до всички участници, гости и
организатори на Кръглата маса, посветена на 140 г. от освобождението на град Стрелча от
Османско владичество, Стрелча, 12.01.2018 г.
4. Изпратен до всички музеи и галерии линк към Портала за обществени консултации към
Министерски съвет, където е публикуван ЗИД на ЗКН с упоменат срок за мнения – 15.01.2018г.
5.Приветствие от председателя на УС на Сдружението до всички участници, гости и
организатори на Националната научна конференция „Маски и политики”, която се проведе в
рамките на ХХVII Международен фестивал на маскарадните игри „СУРВА”, Перник 2018,
Перник – 26.01.2018 г.
6.Получено писмо от Министерство на културата до Сдружението за становище относно
предложение за обявяване на 30 януари за Ден на музеите – 29.01.2018 г.
7.Изпратен отговор от наша страна до Министерство на културата, че ще се допитаме до
музеите – 30.01.2018 г. След електронно допитване до музеите, бяха получени писма от 14
музея и галерии. Окончателен отговор не е изпратен до министерството поради липса на
представителност.
8.Сдружението изпрати до министъра на културата писмо с имената на двама свои членове,
които да вземат участие в Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите
културни ценности – проф. д-р Хитко Вачев /РИМ-В.Търново/ и Милен Николов /РИМ-Бургас/
– 02.02.2018 г.
9. В Портала за обществени консултации към Министерски съвет Сдружение „Български
музеи“ публикува свои предложения за промени в Закона за културното наследство - 02.02.2018

10.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше взето решение Сдружение
„Български музеи“ да се присъедини като партньор към проект „Телеробко“ с водеща
организация Европейски политехнически университет – Перник – 05.02.2018 г.
11.Подписано споразумение с Европейския политехнически университет – Перник за
партньорство по проект „Телеробко“ - 6.02.2018 г.
12. Изпратено писмо до всички музеи относно проектите, които финансира Агенция за хората с
увреждания – 08.02.2018 г.
13. Участие на Борис Хаджийски и доц. д-р Светла Димитрова във фокус групи за
дигитализация на културното наследство към Българо-американската комисия за опазване на
културното наследство на България – 19 и 20.02.2018 г.
14.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше взето решение да бъдат
запознати музеите с действията на външно за гилдията лице, свързани с входиран сигнал в
прокуратурата, в който се изказват съмнения относно легитимността на директора на РИМ Пазарджик и тази на Сдружение „Български музеи“ - 08.03.2018 г.
15.Писмото е изпратено до всички музеи – 9.03.2018 г.
16.Изпратена покана до останалите музеи да се присъединят към Сдружението – 13.03.2018 г.
17.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха приети нови членове на
Сдружението, както и текст на писмо, което да се изпрати до председателя на комисията по
културата и медиите към Народното събрание г-н Вежди Рашидов и министъра на културата г-н
Боил Банов с важни предложения относно финансирането на музеите – 20.03.2018 г.
18.Изпратени писма до председателя на комисията по културата и медиите към
Народното събрание г-н Вежди Рашидов и министъра на културата г-н Боил Банов с
предложения на Сдружение „Български музеи“ за промени, създаващи адекватни условия
за дейност на музеите и художествените галерии в Република България, свързани с
тяхното финансиране през новата 2019 г. – 21.03.2018 г.
19. Писмото е изпратено до всички музеи, публикувано във фейсбук и на сайта - 22.03.2018 г.
20.Изпратено писмо до всички членове на Сдружението с апел да номинират музейни
специалисти за най–високата награда на Министерство на културата „Златен век“– 02.04.2018 г.
21.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше взето решение Сдружение
„Български музеи“ да участва като партньор на РИМ-Шумен в организирането на Етнофестивал
в Плиска - 5.04.2018 г.
22.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”
шестнадесет свои членове:
 Таня Марева – директор на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ Смолян;
 Доц. д-р Павлина Владкова - Байчева – доцент в отдел „Археология“ на Регионален
исторически музей - Велико Търново;
 Доц. д-р Атанас Шопов – директор на Исторически музей – Панагюрище;
 Борис Хаджийски – директор на Регионален исторически музей – Пазарджик;
 Доц. д-р Ангел Янков - директор на Регионален етнографски музей – Пловдив;
 Нели Цонева – директор на Исторически музей – Павликени;
 Георги Куманов– главен уредник в отдел „Етнография“ на Исторически музей–
Велинград;
 Д-р Даниел Руменов - директор на Регионален исторически музей – Шумен;
 Магдалена Жечева – директор на Регионален исторически музей – Търговище;
 Доц. д-р Соня Пенкова – директор на Национален военноисторически музей –
София;
 Милен Николов – директор на Регионален исторически музей – Бургас;
 Стоян Иванов – директор на Исторически музей – Клисура;

 Христина Манова – директор на Исторически музей – Разлог;
 Проф. Иля Прокопов - професор в отдел „Научна група“ на Регионален
исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ - Кюстендил;
 Екатерина Пейчинова – уредник в отдел „История на България XV – XIX век” в
Исторически музей – Велинград;
 Гл. ас. Бета Хараланова – главен асистент в отдел „Най-нова история“ на
Регионален исторически музей – Шумен .
Писмото до министъра на културата е изпратено на 23.04.2018 г.
23.Изпратено писмо по електронната поща до всички членове на Сдружението с текст и
таблица с класиране на номинираните музейни специалисти за наградата „Златен век“ 30.04.2018 г.
24.Със заповед РД9К - 44 от 4.05.2018 г. на министъра на културата е назначена работна група,
която да изготви проект за изменение и допълнение на Наредба Н-6 от 11 декември 2009 г. за
формиране и управление на музейните фондове. Участници в работната група от страна на
Сдружението са председателят на Управителния съвет Борис Хаджийски и доц. д-р Атанас
Шопов, директор на ИМ-Панагюрище – 4.05.2018 г.
25. Със заповед РД9К - 46 от 4.05.2018 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 – 4.05.2018 г.
26.Изпратен поздравителен адрес от Сдружението по повод 60 години ХГ „Илия Бешков“Плевен – 11.05.2018 г.
27.Определени са носителите на наградите на Сдружение „Български музеи“ за 2017 година 11.05.2018 г.
28.Изпратен поздравителен адрес от Сдружението по повод 45 години Национален музей на
образованието - Габрово – 15.05.2018 г.
29. Изпратено писмо от Сдружението в подкрепа на идеята на ПУ „Паисий Хилендарски“ да
предложи на Министерството на труда и социалната политика включване на професията
„музеен педагог“ в Националния класификатор на професиите и длъжностите - 15.05.2018 г.
30.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха утвърдени решенията на
комисията по определяне на наградените във втория конкурс за наградите на Сдружение
„Български музеи“, а връчването на наградите да се проведе след Общото събрание на
Сдружението - 16.05.2018 г.
31.Лауреатите на наградите на Сдружение „Български музеи“ за 2017 година са обявени в
медиите на 18 май, публикувани са на сайта на Сдружението, уведомени са всички членове –
19.05.2018 г.
32.Членовете на Сдружението са уведомени по ел.поща за възможността да предлагат
изменения в Наредба Н-3 и Наредба Н-6 на Министерство на културата във връзка с работата
на назначените от министъра на културата комисии, които да изготвят предложения за
изменения и допълнения на двете цитирани наредби – 19.05.2018 г.
33.На официална церемония в Националната галерия бяха удостоени с наградата „Златен
век“ десет от номинираните от Сдружение „Български музеи“ специалисти:
 Таня Марева – директор на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ Смолян;
 Доц. д-р Павлина Владкова - Байчева – доцент в отдел „Археология“ на Регионален
исторически музей - Велико Търново;
 Доц. д-р Атанас Шопов – директор на Исторически музей – Панагюрище;
 Борис Хаджийски – директор на Регионален исторически музей – Пазарджик;
 Доц. д-р Ангел Янков - директор на Регионален етнографски музей – Пловдив;
 Д-р Даниел Руменов - директор на Регионален исторически музей – Шумен;






Магдалена Жечева – директор на Регионален исторически музей – Търговище;
Милен Николов – директор на Регионален исторически музей – Бургас;
Нели Цонева – директор на Исторически музей – Павликени;
Георги Куманов– главен уредник в отдел „Етнография“ на Исторически музей–
Велинград.
Церемонията по награждаването се проведе на 21.05.2018 г.
34.Прочетен поздравителен адрес от председателя на Сдружението до ИМ-Панагюрище по
повод 75 години от основаването на музея в града, Панагюрище – 08.06.2018 г.
35.Прочетен поздравителен адрес от председателя на Сдружението до ИМ-Брезник по повод 60
години музейно дело в града, Брезник – 13.06.2018 г.
36.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше взето решение за свикване на
редовно Общо събрание на Сдружението със съответния дневен ред, както и да бъдат
отпуснати средства за закупуване на награди и организиране на коктейл – 18.06.2018 г.
37.Председателят на Сдружението поднесе цветя и съболезнователен адрес в НИМ-София по
повод смъртта на проф. Божидар Димитров, София – 04.07.2018 г.
38.Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до РИМ-Шумен по повод организирането на
Етнофестивал в Плиска – 05.07.2018 г.
39.Приветствие от председателя на УС на Сдружението до всички участници, гости и
организатори на Националната научна конференция „Христо Г. Данов – живот и дело“,
Клисура – 26.07.2018 г.
40.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше приет нов член на Сдружението,
както и текст на писмо до министъра на финансите г-н Владислав Горанов и министъра на
културата г-н Боил Банов с искания за финансиране на музеите през 2019 г. – 03.09.2018 г.
41.Изпратени писма до министъра на финансите г-н Владислав Горанов и министъра на
културата г-н Боил Банов с искания за финансиране на музеите в Република България
през новата 2019 г. Писмата са изпратени с куриер, както и на електронната поща на
министър Боил Банов, зам.-министър Амелия Гешева, директор на Дирекция КНМИИ
Екатерина Джумалиева – 03.09.2018 г.
42. Изпратено писмо от Сдружението до Н.Пр.Ана Мария Сампайо Фернандес, посланик на
Бразилия в Република България, в знак на съпричастност към скръбта на бразилския народ по
повод невъзвратимо изгубеното културно-историческо и книжовно наследство, което се
съхраняваше в най-големия музей на страната - 7.09.2018 г.
43.Проведени разговори с държавни експерти в Министерство на финансите относно
финансирането на музеите през 2019 г. - 12.09.2018 г.
44.Изпратени писма до председателя на комисията по бюджет и финанси г-жа Менда
Стоянова и до председателя на комисията по културата и медиите към Народното
събрание г-н Вежди Рашидов с искания за финансиране на музеите в Република България
през новата 2019 г. Писмата са изпратени с куриер и по електронната поща на адресатите
- 12.09.2018 г.
45.Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до Художествена галерия - Перник по повод
60 години от основаването на галерията в града – 25.09.2017 г.
46.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше решено Сдружението да окаже
финансова подкрепа при организирането и провеждането на Международния панаир на
мобилните изложби през 2018 г. в град Русе – 22.10.2018 г.
47.Отговор от министъра на културата на писмо на Сдружението относно исканията ни за
финансиране на музеите през 2019 г. - 22.10.2018 г.
48.Писмото на министъра на културата е изпратено по електронната поща до всички членове на
Сдружението – 23.10.2018 г.
49.Приветствие от председателя на УС на Сдружението до всички участници, гости и
организатори на Международния панаир на музейните изложби, Русе – 25.10.2018 г.
50.Изпратена по електронната поща официална покана до всички членове на Сдружението за

провеждане на Общо събрание. Поканата е публикувана на сайта на Сдружението, във фейсбук,
поставена е на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението
– 29.10.2018 г.
51. Проведен разговор със зам.-министър на културата Амелия Гешева по различни проблеми
на музеите и галериите, които следва да бъдат решени през 2019 година, София - 6.11.2018 г.
52.Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до РИМ-София по повод честването на 90
години от създаването на музея– 12.11.2018 г.
53.Изпратени писма с покани до министъра на културата г-н Боил Банов и зам.-министъра на
културата г-жа Амелия Гешева за участие в церемонията по връчване на наградите на
Сдружение „Български музеи“ - 20.11.2018 г.
54.Подготовка на редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи”- изготвяне на
покана до членовете, отчетни доклади за дейността на Сдружението, финансови отчети,
списъци, протоколи, присъствени форми и други документи. Създаване на организация по
връчване на годишните награди на Сдружението – покани до министри, медии, изработване на
награди и грамоти, организиране на коктейл – 15.10 – 25.11.2018 г.

25.11.2018 г.

Борис Хаджийски
Председател на УС на Сдружение „Български музеи”

