ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА РАБОТАТА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ”
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

1.Подадени документи в съда за регистрация на новия Управителен съвет и новата Контролна
комисия на Сдружението – 7.01.2016г.
2.Предложен е от Сдружението наш представител /Надя Сотирова, директор на къща
музей „Панчо Владигеров“/ и впоследствие одобрен 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 – 12.01.2016г.
3.Проведена среща в НАИМ – БАН относно проект „Център за компетентност за управление,
опазване, представяне и иновативни приложения на археологическото недвижимо културно
наследство” по програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 1
„Научни изследвания и технологично развитие”, процедура „Изграждане и развитие на центрове
за компетентност”, по който Сдружението е партньор – 13.01.2016г.
4.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. Обсъдена организацията на бъдеща Международна конференция в София с
участието на български и американски лектори – 21.01.2016г.
5.Регистрирани от съда са новият Управителен съвет и новата Контролна комисия на
Сдружението – 25.01.2016г.
6.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови членове –
25.01.2016г.
7.Изпратено писмо до комисията по културата и медиите към Народното събрание
относно промяната на чл.150 от ЗКН с апел да бъдат преосмислени предвидените текстове
в закона, така че да предоставят възможност на специалисти с образователноквалификационна степен „магистър” по специалност от професионално направление
„История и археология”, които до момента на влизане на новите промени са били научни
ръководители на археологически обекти, да продължат да упражняват професията си –
26.01.2016г. В последвалите поправки на ЗКН беше гласувана и предоставена такава
възможност за археолозите.
8.Изпратено писмо от Агенция за хората с увреждания до Сдружението за съдействие относно
разпространение на информация за проектите за достъпна среда. Всички музеи са запознати с
това писмо – 27.01.2016г.
9.Изпратени до НАИМ-София предложения за дейности, които Сдружението може да
организира по време на реализиране на проект „Център за компетентност за управление,
опазване, представяне и иновативни приложения на археологическото недвижимо културно
наследство” – 31.01.2016г.
10.Изпратено подкрепящо писмо от Сдружението до СУ „Св.Климент Охридски“ относно тяхно
участие в проект „ВRIDGES”– 1.02.2016г.
11.Изпратено писмо до Асоциация „Стари столици“ в отговор на техни предложения за промени
в ЗКН относно недвижимите културни ценности - 10.03.2016г.
12.Изпратено писмо до комисията по културата и медиите в Народното събрание, министъра на
културата, депутати и Асоциация „Стари столици“ в отговор на предложения на Асоциация
„Стари столици“ за промени в ЗКН. В писмото е изразено несъгласие от страна на Сдружението

по повод предложенията, предоставени са и аргументи – 14.03.2016г.
13.Предложение до Сдружението от страна на Асоциация на индустриалния капитал в България
за наше членство в АИКБ – 15.03.2016г.
14.Изпратен в Националния статистически институт финансовия отчет на Сдружението –
15.03.2016г.
15.Изпратено писмо до министъра на правосъдието за промени в партидата на Сдружението –
16.03.2016г.
16.Изпратено писмо до АИКБ с отговор, че Сдружението няма да стане член на тяхната
Асоциация – 21.03.2016г.
17.Получено предложение от АИКБ за сключване на рамково споразумение – 21.03.2016г.
18.Получено до Сдружението искане от Министерство на културата да бъдат номинирани двама
представители на Сдружение „Български музеи” за най-високата награда на министерството
„Златен век”- 23.03.2016г.
19.Изпратено писмо до всички музеи – членове на Сдружението да дадат своите номинации за
високото отличие – 23.03.2016г.
20.Участие на председателя на УС на Сдружението в обществено обсъждане на промени в
ЗКН в Народното събрание по покана на комисията по културата и медиите – 24.03.2016г.
21.Със заповед №РД 09-156/24.03.2016г. на министъра на културата Вежди Рашидов е
определен Борис Хаджийски като представител на Сдружение „Български музеи” за член
на работна група, която да направи анализ на действащия ЗКН и изготви проект на ЗИД
на ЗКН – 24.03.2016г.
22.Изпратено писмо до Американския научен център със съгласие за партньорство в проект по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с фокус музеи, културноисторическо наследство и туризъм след получена тяхна покана – 29.03.2016г.
23.Със заповед № РД 09-173/31.03.2016 г. на министъра на културата членовете на работната
група за изготвяне на ЗИД на ЗКН са разпределени в подгрупи – 31.03.2016г.
24.Участие на Борис Хаджийски в заседание на работната подгрупа „Движимо културно
наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН – 31.03.2016г.
25.Приветствие от председателя на УС на Сдружението до всички участници, гости и
организатори на Втората национална среща на галериите в Сливен – 4.04.2016г.
26.Приветствие от председателя на УС на Сдружението до всички участници, гости и
организатори на Националната среща „Музеи и общини“ в Попово – 7.04.2016г.
27.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови членове –
7.04.2016г.
28.Покана, изпратена от председателя на Националното сдружение на общините в Република
България и кмет на Община Велико Търново г-н Даниел Панов до Сдружение „Български
музеи“ за участие в дискусията, която ще се проведе в гр. В.Търново на Международното
туристическо изложение „Културен туризъм 2016“ относно опазване на културното наследство
– 9.04.2016г.
29.На Международното туристическо изложение „Културен туризъм 2016“, на дискусията
относно опазване на културното наследство, Сдружението е представено от членът на
Управителния съвет г-н Иван Църов - 14.04.2016г.
30.Участие на Борис Хаджийски в заседание на работната подгрупа „Движимо културно
наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН – 14.04.2016г.
31.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” трима свои членове: гл.ас. Татяна
Цанкова, директор на Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, проф. д-р Валентин
Плетньов, директор на РИМ-Варна, Пламен Събев – директор на ИМ-Попово – 14.04.2016 г.

32.Изпратено писмо по електронната поща до всички членове на Сдружението с текст, таблица
с класиране на номинираните и писмото до министъра на културата с предложените членове за
наградата „Златен век“ - 15.04.2016г.
33.Изпратен поздравителен адрес до Исторически музей - Правец по случай 35 тодини музей в
града – 18.04.2016г.
34.Получена официална покана от Милена Дамянова, председател на Комисията по
образование, до председателя на УС на Сдружение „Български музеи“ за участие в кръгла маса
в Народното събрание на тема "Училището в музея, музеят в училището" - 28.04.2016г.
35.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови членове,
утвърждаване на Статут на награди на Сдружение „Български музеи“, гласувани предложения
за промени в Устава и други решения – 04.05.2016г.
36.Участие на Борис Хаджийски в заседание на работната подгрупа „Движимо културно
наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН – 05.05.2016г.
37.Изпратено писмо до зам.-министъра на културата за включване в работната подгрупа
„Движимо културно наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН на още двама
представители на Сдружението – доц. д-р Соня Пенкова, директор на НВИМ и доц. д-р Атанас
Шопов, директор на ИМ-Панагюрище. Същите са включени в работната подгрупа група със
заповед на зам.-министъра на културата – 9.05.2016г.
38.Участие на представители на Сдружението в дебатите на тема „Училището в музея,
музеят в училището“, организирани от Комисията по образование и наука към 43-то
Народното събрание. Основната презентация на този форум беше представена от д-р
Екатерина Цекова – директор на НПТМ-София. Темата на презентацията „Училището в
музея, музеят в училището“ засягаше въпросите за реалната перспектива на тази връзка.
Изказвания и представяне на Сдружението направиха също Борис Хаджийски, Милен
Николов и доц. д-р Соня Пенкова – 13.05.2016г.
39.Поднесено приветствие от председателя на Управителния съвет на Сдружението към
организаторите и участниците в кръглата маса, посветена на 140 години от Априлското
въстание, Батак, 14.05.2016г.
40.На официална церемония в Министерство на културата бяха удостоени с наградата
„Златен век“ двама от номинираните членове на Сдружение „Български музеи“: гл.ас.
Татяна Цанкова, директор на Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово и проф. д-р
Валентин Плетньов, директор на РИМ-Варна- 18.05.2016г.
41.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 – 19.05.2016г.
42.Участие на Борис Хаджийски в заседание на работната подгрупа „Движимо културно
наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН – 26.05.2016г.
43.Изпратени до Министерство на културата предложенията на Сдружението за промени в ЗКН
– 27.05.2016г.
44.Приветствие от председателя на УС на Сдружението към участниците и организаторите на
Първия панаир на музейната книга в ЕМО „Етър“ - 10.06.2016г.
45.Изготвен и внесен в Министерството на правосъдието годишният отчет на Сдружението,
който включва заявление, годишен доклад за дейността на Сдружението за 2015г., баланс за
2015г. и декларация по чл.38-41 ЗЮЛНЦ – 13.06.2016г.
46.Участие на Борис Хаджийски, доц. д-р Атанас Шопов и доц. д-р Соня Пенкова в заседание на
работната подгрупа „Движимо културно наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на
ЗКН – 16.06.2016г.
47.Изпратено писмо до министъра на културата с предложение от страна на Сдружението, по
случай 100 години от създаването му, Националният военноисторически музей да получи

наградата „Златен век“ за цялостен принос в музейната дейност и в областта на опазването на
движимото и недвижимото културно наследство – 16.06.2016г.
48.Участие на Борис Хаджийски в заседание на работната подгрупа „Движимо културно
наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН – 30.06.2016г.
49.Поздравителен адрес, прочетен от председателя на УС на Сдружението и връчен на
директора на НВИМ доц. д-р Соня Пенкова на тържеството по случай 100-годишнината на
музея. НВИМ е награден със „Златен век“ за изключителни заслуги, свързани с опазване на
културното наследство. Наградата е връчена на музея от зам.-министъра на културата Боил
Банов. Това е пореден голям успех за Сдружението и музеите в Република България –
4.07.2016г.
50.Изпратени писма до министъра на финансите Владислав Горанов, министъра на
културата Вежди Рашидов и председателя на Националното сдружение на общините в
Република България г-н Даниел Панов относно предложения за промени, създаващи
адекватни условия за дейност на музеите в Република България, свързани с тяхното
финансиране от новата 2017 г. – 11.07.2016г.
51.Участие на доц. д-р Атанас Шопов в заседание на работната подгрупа „Движимо културно
наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН – 14.07.2016г.
52.Участие на Борис Хаджийски и доц. д-р Атанас Шопов в заседание на работната подгрупа
„Движимо културно наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН – 28.07.2016г.
53.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови членове –
10.08.2016г.
54.Изпратени до Министерство на културата допълнителни предложения от страна на
Сдружението за промени в ЗКН – 15.08.2016г.
55.Участие на доц. д-р Атанас Шопов и доц. д-р Соня Пенкова в заседание на работната
подгрупа „Движимо културно наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН –
25.08.2016г.
56.Участие на доц. д-р Соня Пенкова в заседание на работната подгрупа „Движимо културно
наследство и музеи” за изготвяне на проект на ЗИД на ЗКН – 29.08.2016г.
57.Изпратено до Министерство на културата окончателното становище на Сдружението относно
предложенията за промени в ЗКН - 8.09.2016г.
58.Участие на Борис Хаджийски и доц. д-р Атанас Шопов в заседание на цялата работна група
за изготвяне на ЗИД на ЗКН – 13.09.2016г.
59.Проведено заседание на българо – американската комисия за опазване на културното
наследство, в което участва председателят на УС на Сдружението. Обсъдена организацията на
бъдещата Международна конференция в София с участието на български и американски
лектори – 15.09.2016г.
60.На ежегодната музеоложка среща, провела се в периода 19-21.09.2016г. в Хисаря,
присъстващите бяха запознати от председателя на Управителния съвет с работата на Сдружение
„Български музеи“ и проявите му до края на годината – 20.09.2016г.
61.Изпратен по електронната поща до всички членове на Сдружението Статутът на награди на
Сдружение „Български музеи“ - 26.09.2016г.
62.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението, на което бяха взети решения за
свикване на редовно Общо събрание на Сдружението и за оказване на подкрепа на РИМ-Русе
при организиране и провеждане на Международния панаир на музейни изложби в Русе през
2016г. – 27.09.2016г.
63.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 –
03.10.2016г.

64.Подготовка на редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи”- изготвяне на
покана до членовете, отчетни доклади за дейността на Сдружението, финансови отчети,
предложения за промени в Устава, списъци, протоколи, присъствени форми и други документи
– 03.10 – 31.10.2016г.
65.Изпратена покана до всички музеи в страната за участие в Международната конференция
„Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред“, организирана от Двустранната комисия за
опазване на културното наследство. Сдружение „Български музеи“ е съорганизатор на
конференцията - 11.10.2016г.
66.Изпратено писмо за подкрепа от Сдружение „Български музеи“ до комисия „Фулбрайт“
относно реализирането на Международната коференция „Музейни експозиции и стандарти:
Поглед напред“, както и за редактиране и разпространение на бъдещия сборник с доклади от
форума – 25.10.2016г.
67.Изпратен поздравителен адрес до участниците и организаторите на Националната научна
конференция „Тракия и околният свят“, състояла се в Шумен на 27 и 28 октомври- 27.10.2016г.
68.Проведено Четвъртото общо събрание на Сдружение „Български музеи“ в град Русе –
5.11.2016 г.
69.Изпратена Декларация от името на членовете на Сдружението до Народното събрание,
Министерство на финансите и Министерство на културата – 8.11.2016 г.
70.Изпратено писмо до Министерство на културата с покана за партньорство в Панаир на
музейните сувенири през 2017 г. – 9.11.2016 г.
71.Всички документи от Общото събрание на Сдружението са качени на сайта на нашата
организация – 11.11.2016 г.
72.Изпратено писмо до Министерство на културата относно тяхно евентуално партньорство при
провеждане на форум, обявен от Институт за приложна музеология – 14.11.2016 г.
73.Изпратено писмо до Комисията по бюджета и Комисията по културата и медиите към
Народното събрание с конкретни искания за финансиране на музеите и галериите през
2017 г. Писмото е изпратено и на всички музеи на електронните им адреси - 14.11.2016 г.
74.Изпратен поздравителен адрес на Дирекция на музеите – Копривщица по случай тяхната 60 –
годишнина – 18.11.2016 г.
75.Изпратено е писмото с конкретните искания за финансиране на музеите и галериите през
2017 г.индивидуално до всички 37 членове на Комисията по бюджета и Комисията по културата
и медиите към Народното събрание на техните електронни адреси – 19.11.2016 г.
76.Получен отговор от Министерство на културата със съгласие за партньорство при
провеждане на Панаир на музейните сувенири в ЕМО „Етър“ през 2017 г. – 21.11.2016 г.
77.С официално писмо от РИМ-Шумен е поканено Сдружението за партньор при провеждане на
Прегледа на музейните анимации през май 2017 г. – 22.11.2016 г.
78.Проведена среща в Народното събрание между председателя на УС на Сдружението
Борис Хаджийски и председателя на Комисията по културата и медиите към Народното
събрание Славчо Атанасов по проблемите на музеите и галериите и във връзка с
изпратените искания за финансиране през 2017 г. – 23.11.2016 г.
79.Проведена с участието на членове на Сдружение „Български музеи“ Международната
конференция „Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред“, организирана от Двустранната
комисия за опазване на културното наследство. Сдружение „Български музеи“ е
съорганизатор на конференцията, София – 28 - 29.11.2016 г.
80. Получен отговор от Министерство на културата на изпратената от Сдружението Декларация
– 12.12.2016 г.
81.Изпратен поздравителен адрес от Сдружението до ХГ „Ст.Доспевски“ – Пазарджик по
случай 50 годишния юбилей на галерията – 17.12.2016 г.
82.Проведена среща между председателя на УС на Сдружението Борис Хаджийски и

председателя на КНСБ Пламен Димитров относно финансирането на музеите и галериите,
Пазарджик – 19.12.2016 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.
Дадени интервюта и публикувани статии за Сдружението в местни и централни медии – БНТ,
Телевизия СКАТ, 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.

31.12.2016г.

Борис Хаджийски
Председател на УС на Сдружение „Български музеи”

