
 ДОКЛАД 

 

  

                        ЗА  РАБОТАТА  НА  СДРУЖЕНИЕ  „БЪЛГАРСКИ  МУЗЕИ”   

                                                        В ПЕРИОДА 1.01. - 25.11.2017 г. 
 

 

1.Проведено заседание на Управителния съвет, на което са утвърдени Приоритети на Сдружение 

„Български музеи“ за 2017 г. – 15.01.2017 г. 

2.Приетите от Управителния съвет Приоритети на Сдружение „Български музеи“ за 2017 г. са 

изпратени до всички членове, качени са на сайта на Сдружението и във фейсбук – 17.01.2017 г. 

3. Изпратено писмо до Министъра на културата и Областния управител на област София в подкрепа 

на Дирекция на музеите – Копривщица относно използването на допълнителните приходи на 

институцията за музейни дейности – 18.01.2017 г. 

4. Изпратено писмо за намерения до ИЕФЕМ-БАН относно тяхно участие в проект „Национален 

център по музеология и туризъм“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“  - 19.01.2017 г. 

5. Изпратено поздравително писмо до новия министър на културата Рашко Младенов – 30.01.2017 г. 

6.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови членове – 

01.02.2017 г. 

7. Изпратено писмо до всички музеи относно проектите, които финансира Агенция за хората с 

увреждания – 2.02.2017 г. 

8. Изпратено до всички музеи резюме на Отчет на Сдружение „Български музеи“ за периода 2013-

2016 г.Отчетът е качен на сайта на Сдружението и във фейсбук.- 6.02.2017 г. 

9.Проведена среща в Пазарджик между председателя на Сдружение „Български музеи“ Борис 

Хаджийски и министъра на културата г-н Рашко Младенов. На срещата присъстваха зам.-

министърът на културата г-н Боил Банов и началникът на политическия кабинет г-жа Нина 

Тодорова. Обсъдена беше работата на Сдружението, както и възможностите за по-добро 

финансиране на музеите - 10.02.2017 г. 
10.Проведено заседание на българо – американската комисия за опазване на културното наследство, 

в което участваха двама членове на Сдружението – Борис Хаджийски и доц. д-р Светла Димитрова.  

– 13.02.2017 г. 

11. Изпратено писмо до министъра на финансите, министъра на културата и председателя на 

УС на НСОРБ за определяне на комисия от заинтересовани страни, която да предложи 

подходящо решение за преминаване на финансиране по стандарти за останалите музеи и 

галерии, които към настоящия момент се финансират като местни дейности с решения на 

съответните общински съвети - 13.03.2017 г. 
12.Определени са носителите на първите награди на Сдружение „Български музеи“ - 24.03.2017 г.  

13.Приветствие от председателя на УС на Сдружението до всички участници, гости и организатори 

на Втората национална конференция „Музеи и общини“, проведена в Трявна – 30.03.2017 г. 

14. Проведена среща с председателя на УС на НСОРБ г-н Даниел Панов, на която бе обсъдено 

финансирането на 50-те музея и връщането на допълнителните приходи в музеите – Трявна, 

30.03.2017 г. 

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

за наградата „Златен век“ – 03.04.2017 г. 

16.Предложеният от Сдружението наш представител Надя Сотирова, директор на къща музей 

„Панчо Владигеров“, e одобрена от Министерство на културата за член на комисия за 

предложения за награждаване с държавни парични награди на лица с особени заслуги към 

държавата и нацията – 07.04.2017г. 
17.Участие на Борис Хаджийски и доц. д-р Светла Димитрова на организирана среща със 

заинтересованите страни по програма „Културно предприемачество, културно наследство и 



културно сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (2014-2021), София – 11.04.2017 г 

18.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха взети решения за номиниране на 

РЕМ-Пловдив и НПТМ-София за наградата „Златен век“, както и за утвърждаване решенията на  

комисията по определяне на наградените в първия конкурс за наградите на Сдружение „Български 

музеи“– 24.04.2017 г. 

19.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: проф. д-р 

Димитър Драганов – директор на Нумизматичен музей – Русе, д-р Иван Църов – директор на 

РИМ - Велико Търново, Пламен Събев – директор на ИМ-Попово, доц. д-р Ангел Янков - 

директор на РЕМ – Пловдив, Стефан Филчев – директор на Къща музей „Иван Вазов“ – 

Сопот, Стефан Бакърджиев – директор на РИМ – Ямбол, Даниел Руменов - директор на РИМ 

– Шумен – 25.04.2017 г. 

20. Изпратено второ писмо до министъра на културата, в което Сдружение „Български музеи” 

предлага за удостояване с най – високото отличие на Министерство на културата „Златен 

век” две институции - членове на Сдружението – РЕМ-Пловдив и НПТМ-София – 25.04.2017 г. 
21.Изпратено писмо по електронната поща до всички членове на Сдружението с текст и таблица с 

класиране на номинираните музейни специалисти за наградата „Златен век“ - 27.04.2017г. 

22.Изпратено поздравително писмо до новия министър на културата г-н Боил Банов – 05.05.2017 г. 

23.Изпратено писмо за партньорство на Сдружението в проект „Лятна школа по музеология и 

наследство“, с който РИМ-Русе кандидатства за частично финансиране от Министерство на 

културата - 05.05.2017 г. 

24.Участие на Сдружение „Български музеи“ като съорганизатор на Първия преглед на музейните 

анимации в Шумен. Прочетен поздравителен адрес от Сдружението при откриването на форума, 

Шумен – 12.05.2017 г. 

25.Отново е изпратено писмо до министъра на финансите, министъра на културата и 

председателя на УС на НСОРБ за определяне на комисия от заинтересовани страни, която да 

предложи подходящо решение за преминаване на финансиране по стандарти за останалите 

музеи и галерии, които към настоящия момент се финансират като местни дейности с 

решения на съответните общински съвети - 16.05.2017 г. 
26.Първите лауреати на наградите на Сдружение „Български музеи“ са обявени по БНР, програма 

„Хоризонт“ на 18 май, а протоколът с решенията на журито относно наградите е изпратен по 

електронната поща до всички членове – 19.05.2017 г. 

27.На официална церемония в Националната галерия бяха удостоени с наградата „Златен 

век“ четирима от номинираните от Сдружение „Български музеи“ специалисти: проф. д-р 

Димитър Драганов – директор на Нумизматичен музей – Русе, д-р Иван Църов – директор на 

РИМ - Велико Търново, Пламен Събев – директор на ИМ-Попово, Стефан Филчев – директор 

на Къща музей „Иван Вазов“ – Сопот. На церемонията бяха връчени грамоти на РЕМ-

Пловдив и НПТМ-София за принос в развитието на българската култура – 19.05.2017 г. 
28.Изпратено писмо до министъра на културата, в което Сдружението предлага доц. д-р Атанас 

Шопов, директор на ИМ-Панагюрище, за член в комисията за изготвяне на предложения за промени 

в Закона за меценатството  - 22.05.2017 г. 

29.Поднесен поздравителен адрес на директора на РИМ-Ст.Загора по повод 120 г. от основаването 

на музея в града, Ст. Загора – 30.05.2017 г. 

30.Изготвен и внесен в Министерството на правосъдието годишният отчет на Сдружението, който 

включва заявление, доклад за дейността на Сдружението за 2016 г., баланс за 2016 г. и декларация 

по чл.38-41 ЗЮЛНЦ – 08.06.2017г. 

31.Проведено заседание на Управителния съвет за прием на нови членове, за приемане на принципи 

за финансиране на прояви, в които Сдружение „Български музеи“ участва като партньор и  за 

финансова подкрепа при организацията на Панаира на музейните сувенири през 2017 г. в ЕМО 



„Етър“ – 12.06.2017 г. 

32.Участие на Сдружение „Български музеи“ като съорганизатор на Първия национален панаир на 

музейните сувенири в ЕМО „Етър“ - Габрово. Поднесено приветствие при откриването на Панаира, 

Габрово – 16.06.2017 г. 

33. Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше приет текст на писмо до министъра 

на културата с предложения, важни за по-нататъшната ефективна дейност на музеите в страната – 

16.06.2017 г. 

34.Управителният съвет на Сдружение „Български музеи“ проведе среща с министъра на 

културата г-н Боил Банов. На срещата присъстваха от страна на Министерството на 

културата още и г-жа Амелия Гешева – заместник - министър на културата, г-жа Мирела 

Тотева – началник на кабинета на министъра на културата, г-жа Екатерина Джумалиева – 

държавен експерт в Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“. 

Страните обсъдиха важни въпроси, свързани с промени в Закона за културното наследство, с 

дейността на музеите и художествените галерии, със съвместната работа между Министерство 

на културата и Сдружение „Български музеи“, София - 19.06.2017 г. 
35.Поздравителен адрес до организаторите и участниците в Националната конференция „Васил 

Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение“, Карлово 

– 22.06.2017 г. 

36.Подписано Споразумение между Сдружение „Български музеи“ и Фондация „Черга“ за връчване 

на ежегодни награди на музеите и галериите под егидата на Сдружението – 26.06.2017 г. 

37.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 Валентин Плетньов и проф. д-р Хитко Вачев – 6.07.2017 г. 

38.Поздравителен адрес от Сдружението до РЕМ-Пловдив по повод 100 години от основаването на 

музея, Пловдив – 6.07.2017 г. 

39.Сдружението изпрати до министъра на културата писмо с имената на двама свои членове, които 

предлагаме да бъдат включени в работна група за изготвяне на Национална стратегия за развитие на 

културата – доц. д-р Соня Пенкова и доц. д-р Атанас Шопов – 13.07.2017 г. 

40.Сдружението изпрати чрез доц. д-р Атанас Шопов съболезнователен адрес и венец до Дирекция 

на музеите – Копривщица по повод смъртта на г-жа Искра Шипева – директор на музеите в града – 

15.07.2017 г. 

41.Проведено заседание на Управителния съвет за прием на нови членове и за финансова подкрепа 

при организацията на Втория национален преглед на музейния плакат през 2017 г. в РИМ - Смолян 

– 20.07.2017 г. 

42.Получено писмо от Министерство на културата, чрез което се инициира създаването на 

междуведомствена работна група, която да обсъди и предложи решение на въпросите, 

свързани с финансирането като делегирана от държавата дейност на музеите и галериите, 

които към момента се финансират като местни дейности, както и за въвеждане на допълващ 

стандарт за открити площи - 31.07.2017 г. 
43.Изпратен отговор до министъра на културата и определен Борис Хаджийски като представител 

на Сдружението в комисията за 50-те музея – 1.08.2017 г. 

44.Изпратени писма до министъра на финансите г-н Владислав Горанов и министъра на 

културата г-н Боил Банов относно предложения за промени, създаващи адекватни условия за 

дейност на музеите в Република България, свързани с тяхното финансиране през новата 2018 

г. – 05.09.2017г. 
45.Подкрепящо писмо за проекта „Градът и музеят - партньори в осмислянето на наследството“, с 

който Националният военноисторически музей кандидатства в рамките на Столична програма 

„Култура“ за 2018 г. - 07.09.2017 г. 

46.Сдружението изпрати чрез г-н Николай Сираков, директор на РИМ-Сливен, цветя и 

съболезнователен адрес до Художествена галерия „Димитър Добрович“ - Сливен по повод смъртта 

на г-жа Даниела Ненчева – директор на галерията – 25.09.2017 г. 



47.Изпратено писмо до ръководителите на седем институции в подкрепа на г-н Стефан Филчев по  

повод уволнението му от поста директор на Къща музей „Иван Вазов“ - Сопот – 25.09.2017 г. 

Получени отговори от Министъра на културата, Директора на „Инспекция по труда“-Пловдив и от 

Областния управител на област Пловдив. 

48.Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до ИМ-Разлог по повод 60 години от 

основаването на музея в града – 26.09.2017 г. 

49.Приветствие от председателя на УС на Сдружението до всички участници, гости и организатори 

на Тринадесетата национална среща–семинар „Добри практики: Иновативни форми за опазването и 

представянето на културното наследство“, Силистра – 26.09.2017 г. 

50.Поздравителен адрес от Сдружението до РИМ-Кюстендил по повод 120 години от основаването 

на музея в града, Кюстендил – 05.10.2017 г. 

51.Подкрепящо писмо за РИМ-Русе за участие на музея в проект на ЮНЕСКО – 09.10.2017 г. 

52.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“ - 19.10.2017 г. 

53.Участие на Сдружение „Български музеи“ като съорганизатор на Втория национален преглед на 

музейния плакат в Смолян. Приветствие от председателя на Сдружението при откриването на 

форума. Сдружението връчи награди на част от номинираните музеи, Смолян – 19.10.2017 г. 

54.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше взето решение за свикване на 

редовно Общо събрание на Сдружението  – 20.10.2017 г. 

55.Сдружението изпрати чрез председателя на Сдружението венец и съболезнователен адрес до 

РИМ-Варна по повод смъртта на проф.д-р Валентин Плетньов, В.Търново – 27.10.2017 г. 

56.Изпратено до Министерство на културата становище от Сдружението относно длъжностите в 

природонаучните музеи - 28.10.2017 г. 

57.Изпратена по електронната поща официална покана до всички членове на Сдружението за 

провеждане на Общо събрание. Поканата е публикувана на сайта на Сдружението, поставена е на 

място за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението – 30.10.2017 г. 

58.Прочетен поздравителен адрес от Сдружението до ИМ-Попово по повод 90 години от 

основаването на музея в града, Попово – 08.11.2017 г. 

59.Прочетен поздравителен адрес от Сдружението до Национален музей „В.Левски“ - Карлово по 

повод 80 години от основаването на музея в града, Карлово – 09.11.2017 г. 

60.Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до РИМ-Хасково по повод 90 години от 

основаването на музея в града – 16.11.2017 г. 

61.Проведено заседание на българо – американската комисия за опазване на културното наследство, 

в което участваха двама членове на Сдружението – Борис Хаджийски и доц. д-р Светла Димитрова.  

Обсъдени бяха въпроси относно дигитализацията на културното наследство, сформиране на фокус 

групи и работата им през 2018 г. – 16.11.2017 г. 

62.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 – 25.11.2017 г. 

 

              През годината са: 

  

Изпращани периодично удостоверения за членство. 

Изпращани периодично квитанции за членски внос. 

Изпращана информация до музеите по ел.поща за дейността на Сдружението. 

Предоставени юридически и финансови консултации на музеи и галерии. 

Дадени интервюта и публикувани статии за Сдружението в местни и централни медии – БНТ, БНТ – 

Пловдив, БНР програма „Хоризонт”, БНР програма „Христо Ботев”, Агенция „Фокус”, радио Стара 



Загора, в. „Пазарджишка Марица” и други. 

Провеждани разговори от членове на Сдружението с народни представители, министри и кметове 

относно проблемите на музеите. 

Администрирана страницата на Сдружението. 

Проведени множество срещи и разговори с директори и служители на различни музеи относно 

проблемите на институциите.  

 

 

 

  25.11.2017 г.                                                Борис Хаджийски 

                                                Председател на УС на Сдружение „Български музеи” 

 

 


