ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ”
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През изминалата 2020 година Сдружение „Български музеи“ продължи да работи за
утвърждаване авторитета на българските музеи в страната. Обявената пандемия от Ковид 19
наруши нормалния ход на обществения живот, но нашият стремеж беше да изпълняваме
дейността си в тези аспекти, които позволяваше ситуацията. Участвахме в редица
видеоконферентни срещи с представители на различни ведомства и организации по важни
въпроси, свързани с музеите.
Наши представители присъстваха редовно на заседания на комисията за предложения за
награждаване с държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията.
Предложихме свои представители в работна група за изработване на ЗИД на ЗКН, свързан с
откупките на произведения на изкуството и други предмети, които имат качествата на културни
ценности, като предстои да излезе заповед на министъра на културата за целта. Поискахме
официално от министъра на културата законодателна инициатива за реализиране на
необходимите законодателни промени, чрез които да бъдат признати заеманите академични
длъжности в музеите.
Продължихме да развиваме добри отношения с Министерството на културата и
неведнъж нашата организация беше канена да участва в работни срещи.
По покана на министъра и зам.- министъра на културата наши представители участваха
във видеоконферентни работни срещи с ръководството на Министерство на културата,
свързани с: проблемите на музеите в периода на извънредното положение и функционирането
на културните институти след неговото приключване; с Плана за възстановяване и устойчивост;
с проекта за дигитализация на движимите културни ценности в музеите и осигуряване на
необходимата за целта техника; с откупките на произведения на изкуството и други предмети,
които имат качествата на културни ценности; със затварянето през м. ноември на музеите във
връзка с пандемията, както и за финансирането на музеите по различни проекти.
През годината изпратихме до Министерство на културата писма със становища,
предложения и искания относно: номинациите за отличието „Златен век“; Проекта на Правила
за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на
визуалните изкуства, във връзка с новата програма, целяща подкрепа, развитие, популяризиране
и утвърждаване на обществената значимост на визуалните изкуства; за допълнително
финансиране на проектни предложения в ноемврийската конкурсна сесия на Министерство на
културата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и
визуалните изкуства
Важен принос на Сдружението за повишаване стандарта на музеите бяха изпратените
през годината писма до министър-председателя, до министрите на културата и финансите - с
наши искания за финансиране на музеите и галериите през 2021 г., както и за включване на 50
общински музея в системата на държавните дейности. Проведени бяха разговори с
представители на Министерство на финансите и Министерство на културата по тези проблеми.
Поискахме въвеждане на нов годишен допълващ стандарт за оборудване и дейности за
държавни, ведомствени, регионални, общински музеи и художествени галерии, изпратихме в
самия край на годината писмо до премиера и за допълнително увеличаване на разходния
стандарт с цел компенсация на загубите от липсата на посетители, както и за увеличаване на

заплатите в музеите.
С РМС № 790 от 30.10.2020 г. беше повишен стандартът за делегираните от държавата
дейности, както следва: с 10% за музеи и галерии с регионален характер и също с 10% за музеи
и галерии в системата на Министерство на културата. Отпуснати бяха допълнително 49
субсидирани бройки на различни институции, включително и на три 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.
През 2020 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 наградите „Наследство“ 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 Панаира на мобилните изложби в град Русе. Приехме поканата на
Исторически музей-Панагюрище за съвместно организиране на Национална научна
конференция, посветена на 145 г. от Априлското въстание. Вече пета 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.
Сдружение „Български музеи“ проведе Седмото общо събрание в началото на годината,
а Управителният съвет на 14 свои заседания оперативно обсъди и гласува важни 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.
С музеите бяха обсъждани теми, свързани с дейността на Сдружението, както и за
предоставяне на официални становища до Министерство на културата.
Изпращана беше информация до музеите по електронна поща за дейността на
Сдружението, предоставени бяха юридически и финансови консултации на наши членове.
Чрез участието ни в местни и централни медии периодично популяризирахме дейността
на Сдружението и на нашите членове – музеи и художествени галерии.
През годината бяха приети нови 9 музея в Сдружението.
Членуването на 123 музея и художествени галерии и ежегодното присъединяване на
нови членове е доказателство за доверие към организацията, а постигнатите резултати в
периода 2012 – 2020 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“ - 3.01.2020 г.
2.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше приет отчет за дейността на
Сдружение „Български музеи“ за 2019 г., приети програма и бюджет за 2020 г., които да бъдат
предложени на Общото събрание за одобрение, взето решение за регистрация на Сдружение
„Български музеи“ в информационния регистър на културните организации по чл.14, ал.4 от
ЗЗРК – 8.01.2020 г.
3.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
– 13.01.2020 г.
4.Изпратено по електронната поща до всички членове напомнително писмо за участие с
номинации за годишните награди на Сдружение „Български музеи“ - 16.01.2020 г.
5.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 – 16.01 – 10.02.2020 г.
6.Изпратено заявление до Министерство на културата за регистрация на Сдружение „Български
музеи“ в информационния регистър на културните организации по чл.14, ал.4 от ЗЗРК –
10.02.2020 г.
7.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха определени членове на жури за
наградите „Наследство – 13.02.2020 г.
8.Проведено Седмото общо събрание на Сдружение „Български музеи” в сградата на
НВИМ в град София. На Общото събрание присъстваха представители на 59 музея и
художествени галерии – 13.02.2020 г.
9. Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха приети нови членове на
Сдружението – 14.02.2020 г.
10.Документите от Общото събрание са публикувани на сайта на Сдружението и членовете са
уведомени по имейла – 17.02.2020 г.
11.Участие на г-жа Надя Сотирова, директор на къща музей „Панчо Владигеров“, като
член на комисия за предложения за награждаване с държавни парични награди на лица с
особени заслуги към държавата и нацията – 18.02.2020 г.
12.Финансовият отчет на Сдружението за 2019 г. е подаден в НСИ – 20.02.2020 г.
13.Регистрация на Сдружение „Български музеи“ в информационния регистър на културните
организации по чл.14, ал.4 от ЗЗРК – 21.02.2020 г.
14.Участие на г-жа Надя Сотирова, директор на къща музей „Панчо Владигеров“, като
член на комисия за предложения за награждаване с държавни парични награди на лица с
особени заслуги към държавата и нацията – 26.02.2020 г.
15.Всички музеи са уведомени по електронната поща за заповедта на министъра на
здравеопазването относно противоепидемичните мерки, които следва да предприемат във
връзка с обявената пандемия от коронавирус – 8.03.2020 г.
16.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 –
13.03.2020 г.
17.Писмото е изпратено по електронната поща до музеите – 13.03.2020 г.
18.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше взето решение, че в случай на
прекратяване на членство в Сдружението поради невнасяне на членския внос или по друга
причина, подадените от съответните музеи или за тях номинации за отличието „Златен век“
няма да се вземат предвид. Управителния съвет гласува също и конкретни изисквания при
номиниране за отличието, които да се изпратят до членовете на Сдружението – 31.03.2020 г.
19.Изпратено писмо до всички членове на Сдружението с апел да номинират музейни
специалисти за най–високата награда на Министерство на културата „Златен век“– 01.04.2020 г.
20.Подписан протокол с решенията на жури за присъждане на годишните награди
на Сдружение „Български музеи“ за 2019 г. в състав: гл. ас. д-р Светла Казаларска,
Боряна Матева, д-р Екатерина Цекова, Николай Тодоров, Яра Бубнова – 08.04.2020 г.
21.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха утвърдени решенията на
комисията по определяне на наградените в четвъртия конкурс за наградите „Наследство –
13.04.2020 г.

22. Изпратено писмо от Сдружение „Български музеи“ до Община Пловдив в подкрепа на
номинация за гл. ас. д-р Огнян Тодоров – директор на РПНМ – Пловдив, за Специална
награда „Пловдив” – 14.04.2020 г.
23.Протоколът с решенията на журито относно наградите на Сдружение „Български музеи“ е
изпратен по електронната поща до всички членове – 15.04.2020 г. Информация за наградите е
публикувана в сайта и във фейсбук – 15.04.2020 г.
24.Проведен разговор между председателя на Сдружение „Български музеи“ и зам. - министъра
на културата г-жа Амелия Гешева относно проблемите на музеите във връзка с извънредното
положение, свързано с пандемията и обсъдена възможност за осъществяване на
видеоконферентна среща между Министерство на културата, НСОРБ и Сдружение „Български
музеи“ – 15.04.2020 г.
25. Получено писмо от министъра на културата г-н Боил Банов до Сдружение „Български
музеи“ и до НСОРБ с покана за осъществяване на видеоконферентна среща за обсъждане на
проблемите на музеите, свързани с периода на извънредното положение и функционирането на
културните институти след неговото приключване – 16.04.2020 г.
26. Проведена двучасова видеоконферентна среща на Министъра на културата г-н Боил
Банов с Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“ и с председателя на УС на
Сдружението на общините в Република България – г-н Даниел Панов. На срещата
участваха и заместник-министър Амелия Гешева, доц. д-р Бони Петрунова, директор на
Национален исторически музей, г-жа Екатерина Джумалиева, директор на Дирекция
„Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и д-р Аксиния Бутева, началник
отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“. Министър Банов изрично увери
присъстващите нееднократно, че държавната субсидия за музеите е гарантирана, призова
ЗЗРК да се спазва и да се връщат приходите на музеите, отбеляза също, че отпадат
плановете за приходи в националните музеи – 23.04.2020 г.
27.Изпратено писмо по електронната поща до всички членове на Сдружението с текст и
таблица с класиране на номинираните музейни специалисти за наградата на Министерство на
културата - „Златен век“ - 23.04.2020 г.
28. Изпратена информация до членовете на Сдружението за проведената видеоконферентна
среща с министъра на културата, на сайта и във фейсбук е публикувано прессъобщение по този
повод – 24.04.2020 г.
29.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” шестима свои членове:
- Стоян Иванов – директор на Исторически музей – Клисура;
- Юлия Нинова – директор на СМРЗИ – Трявна;
- Петър Бойчев – директор на Исторически музей – Тутракан;
- Венцеслав Петков - уредник-биолог в Регионален исторически музей – Русе;
- Грозделина Георгиева – уредник в Регионален етнографски музей – Пловдив;
- Христина Манова – Директор на Исторически музей – Разлог.
Писмото до министъра на културата е изпратено на 27.04.2020 г.
30.Изпратена информация до останалите музеи за проведената видеоконферентна среща на
Министъра на културата г-н Боил Банов с Управителния съвет на Сдружение „Български
музеи“ – 04.05.2020 г.
31.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше приет нов член в Сдружение
„Български музеи” – 14.05.2020 г.
32.Всички музейни специалисти, номинирани за „Златен век“, са носители на отличието:
- Стоян Иванов – директор на Исторически музей – Клисура;
- Юлия Нинова – директор на СМРЗИ – Трявна;
- Петър Бойчев – директор на Исторически музей – Тутракан;
- Венцеслав Петков - уредник-биолог в Регионален исторически музей – Русе;

- Грозделина Георгиева – уредник в Регионален етнографски музей – Пловдив;
- Христина Манова – Директор на Исторически музей – Разлог.
Новината е обявена от Министерство на културата - 22.05.2020 г.
33.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше приет нов член в Сдружение
„Български музеи” – 01.06.2020 г.
34.Изпратено писмо до зам.-министъра на културата г-жа Гешева със становище относно
номинациите за отличието „Златен век“ – 27.07.2020 г.
35. Изпратено писмо до Министерство на културата с предложения от Сдружение „Български
музеи” относно Проект на Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за
финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства, във връзка с новата програма,
целяща подкрепа, развитие, популяризиране и утвърждаване на обществената значимост на
визуалните изкуства – 28.07.2020 г.
36.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха единодушно приети: текст на
писмо относно финансирането на музеи и галерии през 2021 г., което да бъде изпратено до
премиера Бойко Борисов, с копие до министрите на финансите и културата; текст на писмо за
статута на академичните длъжности в музеите, което да бъде изпратено до министъра на
културата Боил Банов; текст на писмо с предложение за въвеждане на нов ежегоден стандарт за
музеи и галерии през 2021 г., което да бъде изпратено до премиера Бойко Борисов, с копие до
министрите на финансите и културата – 01.09.2020 г.
37.Изпратено писмо до министър – председателя на Република България г-н Бойко
Борисов с искания за финансиране на музеите в Република България през новата 2021 г.
Копие от писмото е адресирано и до министрите на финансите и културата - 01.09.2020 г.
38. Писмото е изпратено по електронната поща до всички музеи, публикувано във фейсбук и на
сайта на Сдружението - 02.09.2020 г.
39. Изпратено писмо до министъра на културата с искане за реализиране на необходимите
законодателни промени, чрез които да бъдат признати заеманите академични длъжности в
музеите – 03.09.2020 г.
40. Писмото е изпратено по електронната поща до всички музеи, публикувано във фейсбук и на
сайта на Сдружението - 03.09.2020 г.
41.Изпратено писмо до министър – председателя на Република България г-н Бойко
Борисов с предложение на Сдружение „Български музеи” за създаване на нов годишен
допълващ стандарт за оборудване и дейности за държавни, ведомствени, регионални,
общински музеи и художествени галерии. Копие от писмото е адресирано и до министрите
на финансите и културата - 03.09.2020 г.
42. Писмото е изпратено по електронната поща до всички музеи, публикувано във фейсбук и на
сайта на Сдружението - 08.09.2020 г.
43.Получена покана от ИЕФЕМ-БАН Сдружение „Български музеи“ да вземе участие като
асоцииран партньор по проекта „Curating Wasted Legacies“ подготвян от Талинския
университет, Латвийската академия за култура и ИЕФЕМ - БАН по Съвместната програмна
инициатива „Културно наследство“ (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage) на
Европейската комисия – 08.09.2020 г.
44.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха единодушно приети нови
членове на Сдружението, както и поканата от ИЕФЕМ-БАН Сдружение „Български музеи“ да
вземе участие като асоцииран партньор по проекта „Curating Wasted Legacies“ – 08.09.2020 г.
45. Изпратен отговор до ИЕФЕМ-БАН, че Сдружение „Български музеи“ ще вземе участие като
асоцииран партньор по проекта „Curating Wasted Legacies“ – 11.09.2020 г.
46.В Агенцията по вписванията е подаден отчетът за дейността на Сдружението за 2019 г.,
както и годишния финансов отчет за същата година – 28.09.2020 г.
47. Проведена видеоконферентна среща на работна група от представители на Министерство на
културата, Министерство на финансите, НСОРБ, НПО, кметове на Общини и Сдружение
„Български музеи“ относно Плана за възстановяване и устойчивост – 01.10.2020 г.

48. Среща на Председателя на УС на Сдружение „Български музеи“ Борис Хаджийски с
Главния секретар на Министерство на културата г-жа Красимира Стефова относно
участието на музеите в проект за дигитализация като част от Плана за възстановяване и
устойчивост – 06.10.2020 г.
49.Участие на г-жа Надя Сотирова, директор на къща музей „Панчо Владигеров“, като член на
комисия за предложения за награждаване с държавни парични награди на лица с особени
заслуги към държавата и нацията – 15.10.2020 г.
50. Проведена видеоконферентна среща на работна група от представители на Министерство на
културата, Министерство на финансите, НСОРБ, НПО, кметове на Общини и Сдружение
„Български музеи“ относно Плана за възстановяване и устойчивост – 19.10.2020 г.
51.Получен отговор от министъра на културата на писмото ни с искания за финансиране на
българските музеи. Изпратено е до членовете на Сдружението - 20.10.2020 г.
52. Видеоконферентни срещи с Министерство на културата, Държавната агенция за електронно
управление и представители на Сдружение „Български музеи“ относно дигитализацията на
музеите – 22.10 и 23.10 2020 г.
53.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше приет текст на писмо до
Главния секретар на Министерство на културата с информация относно дейностите по
организация и финансиране при изпълнение на бъдещ проект за дигитализация на музеите като
част от Плана за възстановяване и устойчивост – 23.10.2020 г.
54.Изпратено писмо по електронната поща до Главния секретар на Министерство на културата
с актуализирана информация, свързана с дигитализацията – 24.10.2020 г.
55.Проведено допитване до регионалните музеи за определяне на общински музей с най-голям
фонд от движими културни ценности в съответната област – 26-27.10.2020 г.
56.Изпратено писмо до министъра на културата с искане за предоставяне на информация за
частните музеи и музеите със смесено участие – 29.10.2020 г.
57.Проведено заседание на Управителния съвет, на което единодушно беше приет списък с
музеи и художествени галерии, които Сдружението да предложи за участие в проекта за
дигитализация на музеите като част от Плана за възстановяване и устойчивост, както и да се
изпрати писмо с данни за обема от информация, който следва да се съхрани при
дигитализиране на два милиона движими културни ценности – 29.10.2010 г.
58.Изпратено писмо по електронната поща до Министерство на културата с допълнителна
информация, свързана с обема данни относно дигитализацията – 29.10.2020 г.
59.Проведено заседание на Управителния съвет, на което бяха единодушно приети: текст на
отговори на въпросите, зададени от Министерство на културата относно проекта за
дигитализация по Плана за възстановяване и устойчивост; приемане на нов член на
Сдружението – 8.11.2020 г.
60. Изпратени до Министерство на културата отговори на въпроси, свързани с изпълнение на
бъдещ проект за дигитализация на музеите като част от Плана за възстановяване и устойчивост
61. Видеоконферентна среща между представители на Дирекция „КНМИИ“ към Министерство
на културата и представители на Сдружение „Български музеи“ относно откупките на
произведения на изкуството и други предмети, които имат качествата на културни ценности –
10.11.2020 г.
62. Изпратено писмо до министъра на културата с предложение на Сдружение „Български
музеи“ за наши представители, които да вземат участие в работна група за изработване на ЗИД
на ЗКН, свързан с откупките – 11.11.2020 г.
63.Приветствие от председателя на УС на Сдружение „Български музеи“ Борис Хаджийски до
всички участници, гости и организатори на Международния панаир на музейните изложби,
партньор на който е Сдружение „Български музеи“, Русе – 19.11.2020 г.
64. На 19.11.2020 г., на официална церемония в Доходното здание в град Русе бяха връчени
наградите за 2019 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“ – не се присъжда.
Наградата в категория „Образователна инициатива“ беше връчена на Регионален
етнографски музей – Пловдив.
Наградата в категория „Събития и работа с публики“ се връчи на Национален
военноисторически музей – София.
65.Проведен разговор между председателя на УС на Сдружение „Български музеи“ и зам.министъра на културата г-жа Амелия Гешева относно дигитализацията в музеите – 20.11.2020 г.
66.Получено писмо от Исторически музей-Панагюрище с покана за партньорство със
Сдружение „Български музеи“ при организирането и провеждането на Национална научна
конференция, посветена на 145 г. от Априлското въстание – 20.11.2020 г.
67.Проведено заседание на Управителният съвет на Сдружение „Български музеи“, на което
беше приета отправената от ИМ-Панагюрище покана за участие на Сдружението като партньор
в организацията и провеждането на Национална конференция по повод 145 години от
Априлското въстание. Изпратено писмо до ИМ-Панагюрище със съгласие за партньорство
относно Националната конференция за Априлското въстание – 23.11.2020 г.
68.Видеоконферентна среща между зам.-министъра на културата, представители на Дирекция
„ПДОП“, Дирекция „КНМИИ“ към Министерство на културата и представители на Сдружение
„Български музеи“ относно поредното затваряне на музеите във връзка с пандемията и
финансирането на музеите по проекти – 27.11.2020 г.
69.Изпратено писмо до министъра на културата с искане за допълнително финансиране на
проектни предложения в настоящата ноемврийска конкурсна сесия на Министерство на
културата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и
визуалните изкуства – 27.11.2020 г.
70. Писмото е изпратено на членовете на Сдружението по електронната поща – 28.11.2020 г.
71. Получен отговор от Министъра на културата г-н Боил Банов по нашето искане за
осигуряване на повече финансови средства за ноемврийската конкурсна сесия на Министерство
на културата за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство,
музеите и визуалните изкуства – 18.12.2020 г.
72.Проведено заседание на Управителния съвет, на което беше приет текст на писмо с искане за
допълнително финансиране на музеите и галериите през 2021 г., което да бъде изпратено до
премиера Бойко Борисов, с копие до министрите на финансите и културата – 29.12.2020 г.
73.Изпратено писмо до министър – председателя на Република България г-н Бойко
Борисов с искания за допълнително финансиране на музеите в Република България през
новата 2021 г. Копие от писмото е адресирано и до министрите на финансите и културата 30.12.2020 г.
74. Писмото е изпратено по електронната поща до всички музеи, публикувано във фейсбук и на
сайта на Сдружението - 30.12.2020 г.

Борис Хаджийски ……………(п.)……………………...
Председател на УС на Сдружение „Български музеи“
31.01.2021 г.

