
                                                 ГОДИШЕН ДОКЛАД 

  

                   ЗА  РАБОТАТА  НА  СДРУЖЕНИЕ  „БЪЛГАРСКИ  МУЗЕИ”   

                                                     ПРЕЗ  2015  ГОДИНА 
 

 

 

1.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови 

членове – 12.01.2015г. 

2.Изпратено писмо до министъра на културата Вежди Рашидов с копие до зам.-

министъра на културата  доц. д-р Бони Петрунова относно  проблемите на 

националните музеи – 27.01.2015г. 

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

организатори на Националната научна конференция „Маски и култура”, която се 

проведе в рамките на ХХІV Международен фестивал на маскарадните игри „СУРВА”, 

Перник 2015 в Двореца на културата в Перник – 30.01.2015г. 

4.Получено дарение от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” на 

седем броя преносими компютри – 05.02.2015г. 

5.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови 

членове и разпределение на полученото дарение – 06.02.2015г. 

6.Среща със зам.- министъра на културата доц. д-р Бони Петрунова. Обсъждани 

проблемите на националните музеи, финансирани от Министерство на културата – 

10.02. 2015г. 

7. Изпратено писмо до министър-председателя на Република България Бойко Борисов с 

апел да спре съкращението на служители в националните музеи – 16.02.2015г. 

8.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови 

членове – 12.03.2015г. 

9.Изготвен и заверен от експерт-счетоводител баланса за 2014г. на Сдружение 

„Български музеи”- 17.03.2015г. 

10.Подаден балансът на Сдружение „Български музеи” за 2014г. в Националния 

статистически институт - 18.03.2015г. 

11. Участие на председателя на УС на Сдружение „Български музеи” в специализиран 

работен семинар за музейни и полицейски служители на тема „Дигитализация на 

музейните фондове в България с цел превенция на криминални посегателства” – 

Пловдив, 25 - 27.03.2015г. 

12. Предложен е от Сдружението наш представител /д-р Екатерина Цекова/ 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 – 30.03.2015г. 
13. Получено до Сдружението искане от Министерство на културата да бъде 

номиниран един представител на Сдружение „Български музеи” за най-високата 

награда на министерството „Златен век”- 1.04.2015г. 

14. Изпратено писмо до всички музеи – членове на Сдружението да дадат своите 

номинации за високото отличие – 7.04.2015г. След обобщаване на номинациите беше 

изпратено официално писмо до Министерство на културата, в което Сдружение 

„Български музеи” предлага за удостояване с най – високото отличие на Министерство 

на културата „Златен век” доц. д-р Николай Ненов – директор на РИМ-Русе – 

15.04.2015г. 



15. Изпратено официално предложение до директора на ГД БОП-МВР за подписване на 

меморандум – 27.04.2015г.  

16.Проведен разговор между председателя на УС на Сдружение „Български музеи” 

Борис Хаджийски и зам.-министъра на културата доц. д-р Бони Петрунова относно 

финансирането на националните музеи, възстановяване статута на Музейния 

обществено-експертен съвет към министъра на културата, както и създаване на 

Дирекция „Музеи” в Министерство на културата, по време на форума, организиран от 

в. „Стандарт” в подкрепа на българската икономика, Панагюрище – 7.05.2015г. 

17. Доц. д-р Николай Ненов е удостоен с най-високото отличие на Министерство 

на културата „Златен век”. Със същото отличие е удостоен и друг член на 

Сдружението - Валентин Дебочички – директор на РИМ-Кюстендил – 21.05.2015г. 
18. Проведен разговор между председателя на УС на Сдружение „Български музеи” и 

зам.-министъра на културата доц. д-р Бони Петрунова относно проблемите на музеите, 

техния стандарт, както и за наложителни  промени в ЗЗРК и ЗКН – по време на приема 

на Президента на България - 24.05.2015г. 

19. Поздравителен адрес, поднесен от председателя на УС на Сдружение „Български 

музеи” на директора на къща музей „Иван Вазов” – Сопот по случай 80 години от 

обявяване родната къща на поета за музей – 6.06.2015г. 

20.Изготвен годишният отчет на Сдружението към Министерството на правосъдието, 

който включва заявление, годишен доклад за дейността на Сдружението за 2014г., 

баланс за 2014г. и декларация по чл.38-41 ЗЮЛНЦ – 8.06.2015г. 

21.Изпратен и входиран годишният отчет на Сдружение „Български музеи” за 2014г. в 

Министерството на правосъдието – 9.06.2015г. 

22.Проведен разговор между председателя на УС на Сдружение „Български музеи” и 

зам.-министъра на културата доц. д-р Бони Петрунова относно проблемите на музеите, 

по време на форума „Чудесата на България”, организиран от в. „Стандарт”, 

Панагюрище – 11.06.2015г. 

23. Изпратено писмо до министъра на културата с предложение за възстановяване на 

Музейния обществено-експертен съвет към министъра на културата – 15.06.2015г. 

24. Получено писмо от музейните служители и работници, подписано от председателя 

на синдикалната организация към НСФ „Култура” към КНСБ при ИМ-Исперих относно 

проблеми със стандарта на музейните служители в България – 22.06.2015г. 

25. Участие на председателя на УС на Сдружение „Български музеи” Борис Хаджийски 

и директора на АЕК „Етър” доц. д-р Светла Димитрова /членове на Сдружението/ на 

приема, даден от Н.Пр. Марси Райс – посланик на САЩ в Република България – 

25.06.2015г. 

26. Председателят на УС на Сдружение „Български музеи” Борис Хаджийски и 

директорът на АЕК „Етър” доц. д-р Светла Димитрова са избрани за членове на 

обявената по време на приема българо-американска комисия към посолството на 

САЩ в България за опазване на културното ни наследство – 25.06.2015г. 
27. Сдружение „Български музеи” изпрати писмо до Сдружение „Добруджанско 

аграрно и бизнес училище” – Добрич в подкрепа на проектно предложение: „Живото 

наследство: Диверсификация за възможностите за преживяване на културното 

наследство в трансграничния регион Румъния – България чрез специални събития и 

дигитални ресурси”. В консорциума участват РИМ-Добрич, Музей за археология и 

история – Констанца, Община Крушари и Община Адамклиси, област Констанца – 

26.06.2015г. 

28.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението относно осигуряване 

на част от наградния фонд в размер на 300 /триста лв./ за Първия Национален преглед 



на музейния плакат – Смолян, 2015 и отговор на писмото, изпратено до Сдружението 

от синдикалната организация в ИМ-Исперих – 20.07.2015г. 

29. Изпратено писмо – отговор до музейните специалисти и работници в Исторически 

музей-Исперих - 27.07.2015г. 

30. Изпратено писмо до музеите за предложения за номинации на лица с особени 

заслуги към държавата и нацията – 5.08.2015г. 

31. Изпратени писма до министъра на финансите Владислав Горанов и министъра 

на културата Вежди Рашидов относно предложения за промени, създаващи 

адекватни условия за дейност на музеите в Република България и свързани с 

тяхното финансиране от новата 2016 г. – 12.08.2015г. 
32.Поздравителен адрес от Сдружението, изпратен до директора и служителите на 

РИМ-Кърджали по случай 50 години от създаването на музея в град Кърджали – 

15.09.2015г. 

33. Получено писмо – отговор от зам.-министъра на финансите Кирил Ананиев относно 

нашите предложения за промени, свързани с начина на финансиране на музеите в 

Република България – 15.09.2015г. 

34. РИМ-Перник публикува в сборника си „Добри практики: Иновативни технологии и 

практики в опазването и социализацията на културното наследство. Възможности и 

механизми за финансиране” годишния доклад на Сдружение „Български музеи” за 

2013г., отчетния доклад на Сдружението за периода 1.01 – 10.09.2014г., както и 

протокола от състоялото се на 11 септември 2014г. в град Перник Общо събрание на 

Сдружението – 22.09.2015г.  

35.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови 

членове – 23.09.2015г. 

36. Поздравителен адрес, прочетен и поднесен от председателя на УС на Сдружение 

„Български музеи” на директора на РИМ - Ямбол по повод откриването на Национална 

работна среща-семинар „Добри практики: Съхранение и опазване на движимите 

културни ценности. Модернизиране на музейните фондохранилища”, Ямбол – 23 – 

25.09.2015г. 

37. Приветствие от председателя на УС на Сдружение „Български музеи”и връчване на 

награда от името на Сдружението в качеството му на съорганизатор на Първия 

национален преглед на музейния плакат, Смолян – 25.09.2015г. 

38. Предоставено от директора на музей „Старинен Несебър” Петя Кияшкина писмо-

отговор от НАП за намаляване на корпоративния данък за музеите. Писмото е 

изпратено до всички музеи в България – 26.09.2015г. 

39. Участие на председателя на УС на Сдружение „Български музеи” в обсъждане на 

предложения на ЗИД на ЗЗРК и финансиране на музеите. Предложените промени са 

одобрени от Сдружението, както и новият принцип на финансиране на националните 

музеи,  София, Министерство на културата - 30.09.2015г 

40. Изпратено писмо по ел. поща до Екатерина Джумалиева с настояване да бъде 

входирано официално предложение до Министъра на финансите за уеднаквяване, както 

и увеличение на стандарта за 103-те музея в Република България. Също и предложение 

за въвеждане на допълнителни стандарти за открити площи и брой сгради – 1.10.2015г. 

41. Получено писмо от Национална галерия – София за правоприемство – 1.10.2015г. 

42.Със заповед №РД-09-661/01.10.2015г. на министъра на културата Вежди 

Рашидов са определени представители на Сдружение „Български музеи”  /Борис 

Хаджийски, д-р Екатерина Цекова, доц. д-р Соня Пенкова, Слава Иванова, 

Валентин Дебочички и Дарина Мирчева/ за членове на Музеен обществено – 

експертен съвет към министъра на културата. Настоящата заповед на министъра 



на културата е в отговор на нашето предложение от 15.06.2015г. за възстановяване 

статута на този съвет – 01.10.2015г. 
43.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за определяне дата и 

място за свикване на редовно Общо събрание на Сдружението, прием на членове и 

обсъждане писмото за правоприемство, изпратено от Национална галерия - София  – 

08.10.2014г. 

44.Изпратено официално писмо-отговор до Национална галерия-София – 12.10.2015г. 

45.Изпратено официално писмо-отговор до Сдружение „Черноморска Странджа” 

относно тяхно желание за членство, както и предложение от наша страна за сключване 

на договор между двете сдружения за съвместна работа – 12.10.2015г. 

46.Изпратена предварителна информация по електронната поща до всички членове на 

Сдружението за свикване на редовно Общо събрание в АЕК „Етър”-Габрово – 

12.10.2015г.                                                    

47.Връчен поздравителен адрес от Сдружение „Български музеи” на домакините, 

организаторите и участниците в Третата националната музейна среща „Съхраняването 

на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото 

развитие”, Плевен – 14-16.10.2015 г. 

48. Проведена среща между председателя на УС на Сдружение „Български музеи” и 

зам.-директора на НАИМ-БАН доц. д-р Христо Попов по покана на доц. д-р Людмил 

Вагалински относно евентуално участие на Сдружението като партньор в 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”- 21.10.2015г. 

49.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 - 23.10.2015г. 

50. Проведено учредително събрание на българо – американската комисия за 

опазване на културното наследство, в което участваха двама членове на 

Сдружението – Борис Хаджийски и доц. д-р Светла Димитрова – 4.11.2015г. 
51. Изпратен положителен отговор до НАИМ – БАН за партньорство на Сдружението в 

проект „Център за компетентност за управление, опазване, представяне и иновативни 

приложения на археологическото недвижимо културно наследство” по програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж” - 9.11.2015г. 

52. 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 – 10.11 – 25.11.2015 г. 

53.Проведено заседание на Управителния съвет на Сдружението за прием на нови 

членове – 25.11.2015 г. 

54.Проведено Третото редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи” в АЕК 

- „Етър”, Габрово в присъствието на представители на 52 музея и галерии - 26.11.2015г. 

       -  приети бяха отчетите за работата на Управителния съвет за цялата 2014 г. и за 

периода 1.01 – 25.11.2015г. 

      -  приети бяха финансовите отчети на УС за цялата 2014 г. и за периода 1.01 – 

25.11.2015г., одобрени преди това от Контролната комисия. 

         -  освободени бяха от длъжност и отговорност членовете на настоящия УС. 

         -   избран нов Управителен съвет. 

         -   освободени бяха от длъжност и отговорност членовете на настоящата КК. 



         -   избрана нова Контролна комисия. 

         -   приети бяха програма и бюджет за 2016 г. 

     -  приета Декларация за финансиране на музеите, която да бъде изпратена до 

Народното събрание, Министерство на финансите и Министерство на културата. 

55. Изпратена декларация, приета на Общото събрание на Сдружението, до комисията 

по бюджет и финанси, комисията по културата и медиите към Народното събрание, до 

министъра на финансите и министъра на културата – 30.11.2015г. 

56.Докладът и декларацията от Общото събрание са изпратени по електронната поща 

до всички музеи в България – 01.12.2015г. 

57.Отчетният доклад за 2015 г., протоколът от Общото събрание и декларацията са 

публикувани на страницата на Сдружението - 01.12.2015 г. 

58.Преведена и изпратена до всички музеи Препоръката на ЮНЕСКО относно 

опазването и популяризирането на музейни експозиции и колекциите в тяхното 

разнообразие и ролята им в обществото, приета на 20.11.2015г. в Париж – 8.12.2015 

59. Изказване на председателя на УС на Сдружението в подкрепа на Регионален 

исторически музей - София по време на общественото обсъждане на тема „Адаптация 

на източната и северната част на бившата Общинска минерална баня за музейни 

функции“ - 11.12.2015 

60.Получен отговор от Министерство на културата относно Декларацията на 

Сдружението – 14.12.2015г. 

61.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 – 21.12.2015г. 

62.Съгласно Закона за държавния бюджет, публикуван в ДВ №96/09.12.2015г. 

националните музеи, второстепенни разпоредители с бюджет към Министерство на 

културата, от 2016 г. прилагат делегиран  бюджет, финансират се на принципа на 

субсидираната численост и получават допълнителна субсидия за стопанисваните 

закрити площи. Съгласно РМС №1022/28.12.2015 и ПМС №380/29.12.2015  са одобрени 

допълнителни средства за увеличение на стойностните показатели на стандартите за 

финансиране на дейностите в сферата на музеите, художествените галерии и 

библиотеките в размер на 10 млн. лева. Голяма заслуга за тези решения на 

Народното събрание и Министерския съвет има Сдружение „Български музеи“. 

Решенията, които касаят националните музеи и увеличението на стойността на 

субсидираната бройка са пореден много сериозен успех за музеите в Република 

България. 
 

 

              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, както и 

всички изходящи и входящи писма. 

Препращани покани и  информация по ел.поща за прояви на музеите. 

Установени и затвърдени контакти с различни неправителствени организации в 

България - Български център за нестопанско право, Фондация „Моят музей”, Фондация 

„Америка за България”, Сдружение „Черноморска Странджа” и др. 



Дадени интервюта и публикувани статии за Сдружението в местни и централни медии 

– БНТ, БНР програма „Хоризонт”, БНР програма „Христо Ботев”, „Дон Балон”, 

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. 

Провеждане на разговори с председателите на НФ „Култура” към  КТ „Подкрепа” и 

НСФ „Култура” към КНСБ, както и с председателите на синдикатите на работещите в 

музеи и галерии към НФ „Култура”, КТ „Подкрепа” и НСФ „Култура”, КНСБ относно 

параметрите на единните разходни стандарти за музеи и галерии и допълващите 

стандарти за открити площи и брой сгради. 

Администрирана страницата на Сдружението. 

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

относно проблемите на институциите.  

 

 

 

31.12.2015г.                                                      Борис Хаджийски 

                                      Председател на УС на Сдружение „Български музеи” 

 

 


