ПРОТОКОЛ
Днес, 10 юни 2021 г., от 14.00 ч., в сградата на Национален военноисторически
музей – София, град София, ул. „Черковна“ №92 се проведе редовно Общо събрание на
Сдружение „Български музеи“. След направената проверка се оказа, че присъстват
представители и пълномощници на 70 музея и художествени галерии от общо 124
членове на Сдружението.
Отчетен бе необходимият кворум и Общото събранието беше открито от Борис
Хаджийски – председател на Управителния съвет на Сдружението, след което той
предложи за председателстващ на Общото събрание да бъде избрана доц. д-р Соня
Пенкова, директор на Национален военноисторически музей. Предложението беше
прието единодушно и за председателстващ Общото събрание беше избрана доц. д-р Соня
Пенкова.
След предложение на председателя на Управителния съвет на Сдружението,
единодушно за секретар на заседанието беше избрана г-жа Славея Сурчева, гл. експерт в
НВИМ.
Борис Хаджийски прочете дневния ред, обявен на поканата, но преди същият да
бъде подложен на гласуване председателят на УС предложи промяна в реда на точките, а
именно: т. 4 да стане т. 3, а т. 3 да стане т. 4, тъй като програмата и бюджетът за 2021 г.
зависят от гласуване на предложението за членство в НЕМО и заплащането на членския
внос в организацията. Предложението беше единодушно прието и дневният ред придоби
следния вид:
1.Приемане отчет за дейността на Сдружението за 2020 г.
2.Приемане финансов отчет на Сдружението за 2020 г.
3.Обсъждане на предложение за участие на Сдружение „Български музеи“ в НЕМО.
4.Приемане на програма и бюджет на Сдружението за 2021 г.
5.Други.
След като присъстващите членове на Сдружението единодушно приеха дневния
ред на Общото събрание, се пристъпи към обсъждане и приемане на решения по
отделните точки.
По първа точка от дневния ред Борис Хаджийски прочете пред всички
присъстващи отчета за дейността на Сдружение „Български музеи“ за 2020 г.
След гласуване присъстващите членове на Общото събрание приеха единодушно
отчета за дейността на Сдружението за 2020 г.
По втора точка от дневния ред председателят на УС прочете пред всички
присъстващи финансовия отчет на Управителния съвет за цялата 2020 г., одобрен преди
това от Контролната комисия. От отчета стана видно, че:
- Наличност по сметката на Сдружението към 31.12.2019 г. - 39 626.96 лв.
- Приходи през 2020 г. 14 880.00 лв.
- Разходи през 2020 г. 4 011.07 лв.
- Наличност към 31.12.2020 г. –
50 495.89 лв.
След гласуване всички присъстващите членове на Общото събрание приеха
единодушно финансовия отчет на УС за 2020 г., одобрен преди това от Контролната
комисия.
По трета точка от дневния ред – Проф. д-р Светла Димитрова предложи
Сдружение „Български музеи“ да се присъедини към НЕМО, като изтъкна значимостта

на тази международна организация. Доц. д-р Соня Пенкова допълни, че НВИМ е член на
НЕМО и ползите за музея са съществени – участие в семинари, обучения и други прояви
без заплащане на такси. Чрез членство в НЕМО всяка организация придобива и още поголяма публичност на своята дейност.
Предложението беше подложено на гласуване, при което присъстващите на
Общото събрание единодушно решиха:
На основание чл.22, т.7 от Устава Сдружение „Български музеи“ да се присъедини
към организацията НЕМО и упълномощава Управителния съвет да проведе
необходимите разговори, да подпише документите за участие и заплати членския внос за
2021 г.
По четвърта точка от дневния ред доц. д-р Соня Пенкова предложи от името на
Управителния съвет програма за дейността на Сдружение „Български музеи“ през 2021 г.,
която да включва:
- участие на Сдружението като съорганизатор на прояви след решение на Управителния
съвет;
- участие на музейни експерти, представители на Сдружението, в комисии към
Министерство на културата и други министерства;
- изготвяне на предложения от страна на Управителния съвет до Министерство на
културата и Комисията по културата и медиите за промени в нормативните документи,
имащи отношение към дейността на музеи и художествени галерии;
- участие на Сдружението в проекти по европейски и национални програми като
бенефициент или партньор /при наличие на такива възможности и по преценка на
управителния съвет/;
- осъществяване на срещи с представители на Министерство на финансите и
Министерство на културата относно откритите площи и финансирането на музеите,
които към момента са местни дейности;
- изпращане в чужбина на музейни специалисти от различни музеи, за да се запознаят с
новостите на музейното дело /при наличие на такава възможност и след решение на
управителния съвет/;
- провеждане на разговори с БТС и Министерството на младежта и спорта относно
инициативата 100 национални туристически обекта;
- организиране и провеждане на обучения за музейни специалисти /след решение на
управителния съвет/;
- присъединяване на Сдружение „Български музеи“ към НЕМО.
Общото събрание единодушно гласува предложенията за програма за
дейността на Сдружението през 2021 г., която да включва:
- участие на Сдружението като съорганизатор на прояви след решение на Управителния
съвет;
- участие на музейни експерти, представители на Сдружението, в комисии към
Министерство на културата и други министерства;
- изготвяне на предложения от страна на Управителния съвет до Министерство на
културата и Комисията по културата и медиите за промени в нормативните документи,
имащи отношение към дейността на музеи и художествени галерии;
- участие на Сдружението в проекти по европейски и национални програми като
бенефициент или партньор /при наличие на такива възможности и по преценка на
управителния съвет/;
- осъществяване на срещи с представители на Министерство на финансите и
Министерство на културата относно откритите площи и финансирането на музеите,
които към момента са местни дейности;
- изпращане в чужбина на музейни специалисти от различни музеи, за да се запознаят с
новостите на музейното дело /при наличие на такава възможност и след решение на
управителния съвет/;

- провеждане на разговори с БТС и Министерството на младежта и спорта относно
инициативата 100 национални туристически обекта;
- организиране и провеждане на обучения за музейни специалисти /след решение на
управителния съвет/;
- присъединяване на Сдружение „Български музеи“ към НЕМО.
Доц. д-р Соня Пенкова предложи от името на Управителния съвет Общото
събрание да гласува и приеме разходна част на бюджета на Сдружението за 2021 г. в
размер на 20 000 /двадесет хиляди лева/ лв., необходими за организиране на обучения
за музейни специалисти, командировки в страната и чужбина, хонорари и осигуровки за
администратор, канцеларски материали, пощенски и куриерски услуги, рекламни
материали, финансова подкрепа на музейни форуми, осигуряване на награди,
организиране на церемония по награждаване на музеи през 2021 г., одит, счетоводни и
юридически услуги, и други, както следва:








8000 лв. за командировки в страната и чужбина;
4000 лв. за организиране на обучения за музейни специалисти;
2500 лв. за хонорари и осигуровки на администратор;
2000 лв. за участие в партньорства;
1500 лв. за награди и кетъринг;
1000 лв. за такса за членство в НЕМО;
1000 лв. за куриерски услуги, канцеларски материали, одит, счетоводни и
юридически услуги, и други.

Управителния съвет предлага при необходимост да се прехвърлят средства
от едно перо в друго.
Присъстващите на Общото събрание гласуваха единодушно разходите на
Сдружение „Български музеи“ за 2021 г. да бъдат в размер на 20 000 /двадесет
хиляди лева/ лв., необходими за организиране на обучения за музейни специалисти,
командировки в страната и чужбина, хонорари и осигуровки за администратор,
канцеларски материали, пощенски и куриерски услуги, рекламни материали, финансова
подкрепа на музейни форуми, осигуряване на награди, организиране на церемония по
награждаване на музеи през 2021 г., одит, счетоводни и юридически услуги, и други,
както следва:








8000 лв. за командировки в страната и чужбина;
4000 лв. за организиране на обучения за музейни специалисти;
2500 лв. за хонорари и осигуровки на администратор;
2000 лв. за участие в партньорства;
1500 лв. за награди и кетъринг;
1000 лв. за такса за членство в НЕМО;
1000 лв. за куриерски услуги, канцеларски материали, одит, счетоводни и
юридически услуги, и други.

Общото събрание упълномощава Управителния съвет да прехвърля средства
от едно перо в друго при необходимост.
По пета точка от дневния ред председателят на УС Борис Хаджийски запозна
присъстващите членове с писмото на Сдружение „Български музеи“ с финансови
искания за 2022 г., изпратено на министъра на културата на 28.05.2021 г., както и с
изпратените две писма до 50-те музея, които са местна дейност, с апел същите да
настояват пред Министерство на културата и Министерство на финансите за получаване
на субсидирани бройки за 2022 г.

Г-жа Маргарита Доровска /ДХС – Габрово/ постави въпроса за каталожен софтуер
за управление на музейните фондове и се заинтересува от това дали музеите имат
желание да участват в пилотен проект.
Доц. Пенкова уточни, че Управителният съвет на Сдружението е участвал в
няколко срещи през есента по темата за дигитализация на движимото наследство,
свързана с подготовката на проект на Министерство на културата към Плана за
възстановяване и устойчивост. Също така обърна внимание на въпроса за липсата на
единен софтуер и проблемите, които биха възникнали от множенето на различни
софтуери при липсата на единни национални изисквания, направени от Министерство на
културата.
Г-жа Ярослава Бубнова /директор на Националната галерия/ сподели опит, свързан
с темата за дигитализацията от спечелен проект заедно със СГХГ.
Доц. д-р Соня Пенкова засегна въпроса за юридическото опазване на движимото
културно наследство при дигитализацията и защитата на авторските права при
представянето на ДКЦ, защото проектите изрично изискват публичност на
дигитализираните масиви и ползване без заплащане. Това поставя остро въпроса за
авторските права, както и за правата на музеите, поради липсата на адекватни
нормативни разпоредби и достатъчно яснота по този въпрос.
Проф. д-р Светла Димитрова /директор на РЕМО „Етър“/ постави въпроса за
освобождаване на музеите от ДДС и предложи да се работи в посока за промяна в
нормативната база, която да регламентира освобождаване от ДДС на всички музейни
приходи. Г-жа Димитрова засегна въпроса и за участието на работодателските
организации в конкурсите за директори на музеи, като призова да поискаме среща с тези
организации за уточняване на редица въпроси, свързани с тези конкурси. Предложението
ѝ беше синдикатите и БАРОК да присъстват само като гаранти за коректното протичане
на конкурсите, но без право на глас. Директорът на РЕМО „Етър“ също така призова
присъстващите да се присъединяват към ИКОМ, защото там членуват изключително
малко български музеи, а организацията може да носи само ползи.
Председателят на УС Борис Хаджийски подкрепи и трите искания на колегата си
Светла Димитрова, като допълни, че в ЗКН изрично е регламентиран съставът на
комисията, която участва в конкурсите за директори на музеи и галерии. Той поясни
също, че предложението за освобождаване на музеите от ДДС вече е представено на
министъра на културата, както и че ще осъществи връзка със синдикатите и БАРОК за
провеждане на среща за обсъждане на редица въпроси, свързани с нашите институции.
Доц. д-р Атанас Шопов /директор на Исторически музей – Панагюрище/ подкрепи
предложението на проф. Димитрова за освобождаване на музеите от ДДС, като допълни,
че нашите институции следва да се освободят и от такса смет. Той настоя в браншовия
трудов договор да остане възможността за закупуване на дрехи на стойност една
минимална работна заплата.
Директорът на НВИМ предложи Сдружението да попита Министерство на
културата на основание на кой закон БАРОК участва в конкурсите за директори на музеи.
Г-жа Надя Сотирова /директор на къща-музей „Панчо Владигеров“/, като участник
в комисията за предложения за награждаване с държавни парични награди на лица с
особени заслуги към държавата и нацията, призова музеите и Сдружението да номинират
заслужили музейни специалисти за държавни парични награди.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито.
Председателстващ Общото събрание: ………………..(п.)………...
/доц. д-р Соня Пенкова/
Секретар: ..……..…..(п.)…………
/Славея Сурчева/

