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ОТЧЕТ на Национален политехнически музей за 2017 г. 

След анализ и оценка на извършеното през 2017 година и следвайки 

програмата за развитие на Национален политехнически музей /НПТМ/ за петте 

години на настоящия мандат, Дирекционният съвет на музея – в своя разширен 

състав обсъди и прие следния отчет на НПТМ за 2017 г. 

Общите приоритети за 2017 година бяха изпълнени, както следва:  

1. Подобаващо отбелязване на 60 годишния юбилей на НПТМ чрез 

реализиране на специална кампания  «Съхранил времето», неразделна част 

от настоящия план; 

2. Успешно изпълнение на бюджета на музея и запазване/увеличаване на 

приходите на институцията;  

3. Попълване на оптималния състав на музея с необходимите специалисти;  

4. При постигнати добри финансови резултати - продължаващо повишаване 

доходите на служителите на база стриктен ежемесечен отчет за дейността.  

5. Повишаване популярността и посещаемостта на музея. 

 

ОТДЕЛ «ЕКСПОЗИЦИОНЕН И РАБОТА С 

ПУБЛИКАТА» 

Приоритети на отдела бяха изпълнени, а именно:  

1.Реализиране на всички планувани инициативи от юбилейната програма на музея 

и активно популяризиране на НПТМ;  

2. Проучване интересите, потребности и очаквания на публиката и изготвяне на 

съответните програми, продукти и инициативи, съобразени с резултатите от 

проучването с цел повишаване посещаемостта.  

3. По-активна работа с медиите и сключване на трайни медийни партньорства по 

повод юбилейната програма на музея;  

4. Успешно приключване на вече започнати програми и партньорски 

проекти/инициативи; 

5. Нови временни и гостуващи изложби 

 

 

1. ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

През 2017 г., НПТМ и филиалът му в гр. Сливен – Музей на текстилната 

индустрия са посетени от общо 14 816 души, в т.ч. 7 476 с билет и 7 340 – без 

билет. 
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1.1 Обобщени данни за резултатите от дейността на отдела в цифри за София: 

 

 Общ брой посетители за 2017 г. -  11 725  души (от тях 5 190 са с билети и 6 

535 – без билети) 

 Общ брой  демонстраци  - 166 (111- физика, 50 – химия, 9- музика и техника, 

работилница за наука - 5) 

 Общ брой  изнесени беседи  – 82  

 Общ брой проведени музейни рождени дни –78 

 Общ брой проведени семейни съботи в музея  – 8  

 

 

1.2 Изложби: 

 

 «Киното: Магия и техника“ – временна изложба, открита в НПТМ през 

2016 г. до 05.2017 г. Гостува в МТИ-Сливен от 24.10.2017 г. 

 „200 г. от рождението на Вернер фон Сименс“ – пътуваща изложба на 

НПТМ. Открита в РИМ – Търговище на 10.05.-25.10.2017 г. 

 „Техниката у дома през първата половина на XX век“ - пътуваща 

изложба на НПТМ. 

 - от 07.03 до 30. 04.2017 в Музеен комплекс Банско. 

 - от  17.05 до 20.06.2017 г. в ИМ Гоце Делчев  

 - от 29.08 - 29.09.2017  в РИМ Пазарджик   

 - от 27.10 - 27.11.2017 в ИМ Асеновград  

 „Красотата на времето“ (джобни, надкаминни и настолни часовници) – 

временна изложба в НПТМ, открита на 13.05.2017 г.  до 10.11.2017 г. 

 “Под знака на Меркурий“ (търговията в София, предоставени ДКЦ-та от   

НПТМ на РИМ - София), открита в РИМ – София на 31.10.2017 г. 

 „Български архитектурен модернизъм. Образци от 1920 - те, 1930 - те, 

1940 – те.“ – гостуваща изложба. Открита в НПТМ на 7.09 до 28.09.2017 г.  

 Плакати от знакови изложби на НПТМ (за 60 годишния юбилей) – от 

13.05 до 30.10.2017 г. 

 „Историята на НПТМ“ (за 60 годишния юбилей)- от 13.05 до 30.10.2017 г. 

 “Техплей“ (леготехническо изложение) – временна изложба, открита в 

НПТМ на 11.11 до 02.12.2017 г. 

 „В света на българските откриватели и изобретатели“ – постери на 

НТПМ, представени от 20.11 - 23.11.2017 г - INTER EXPO CENTER  

 „И ние бяхме деца”  - гостуваща изложба от ИМ Попово (играчки), открита 

на 15.12.2017 г. в НПТМ. 

 Макети и рисунки на тема "Космос", предоставени от фондация Еврика – 

временна изложба, открита на 01.11.2017 г. 
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1.3 Образователни дейности: 

 

 Нова обзорна беседа за цялата експозиция; 

 Нова  беседа за част от  експозицията, предназначена за деца до осем 

годишна възраст; 

 Проведена среща с учени в експозицията на НПТМ по повод "Марша на 

науката" – 25 април; 

 Успешно разработени и завършени три музейно - образователни проекта: 

- „От детския конструктор до професии за новите технологии  „Леготех 

1“ -  в две възрастови групи – от м.май до м.юли 2017 г. 

- „От детския конструктор до професии за новите технологии  

Леготех 2“ -  в две възрастови групи – от м. октомври до м. декември 

2017 г. 

- Музейна Еколаборатория „ЕкоЛаб“ – от м. октомври до м. декември 

2017 г.; 

 

 

1.4 Музейни събития 

 

 „Семейна събота в музея“ – организирано е провеждането на 8 семейни 

съботи; 

 Организиране и  провежданe  на едноседмично  пролетно (10-14 април) и 

едномесечно лятно училище в музея ( м. юни); 

 Проведено   вечерно събитие  „Химията в любовта и виното“ - 14.02; 

 Проведен  Уикепедианския фотомаратон; 

 Стартиране на анкетното проучване на посетителите  – 11.03.2017 г.; 

 Проведени специални събития в чест на годишнината – 13.05.2017 г. 

- Откриване на изложба „Красотата на времето“; 

- Съпътстваща изложба от плакати на най-значимите реализирани събития в 

НПТМ през изминалите 60 години; 

 -  На 13 май (събота) свободен вход. От 14.00 ч., на всеки кръгъл час 

проведени  демонстрации – физика, музика и техника и занимателна 

математика. 

- От 15-ти до 20-ти май включително, всеки ден, вход свободен между 12:00 

до13:00) 

 

2. ПУБЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ: 

 

 Връчване купата на НПТМ за най-стар автомобил на традиционния 

парад по случай Спасовден – 27 май пред Храм - паметник „Св. Ал. 

Невски“; 
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 Връчване на наградите от ХIX Национален конкурс „Космосът – 

настояще и бъдеще на човечеството”, организиран от фондация 

„Еврика”; 

 Подготовка и представяне на  новия уебсайт на музея – 18.05 

 Успешно поредно участие на музея в Европейска нощ на музеите с 

богата програма: детска фолклорна група "Житената питка"; мъжки 

вокален камерен ансамбъл "Vox Orphikus; музикална формация "Арте 

либера“; „Център по забавна математика“; Национална пациентска 

организация; д-р Вецев за ползата и вредата от ваксините; Корпус за 

бързо гърмене с химическо шоу; рисуване със светлина „АЛОС“и др. 

 Извънреден работен ден  на 24 май - Ден на славянската писменост и 

българската просвета и култура - с отворени врати за публиката; 

 Проведена  в НПТМ лекция за безопасността на движението, 

осъществена съвместно с външен лектор -  полицейския инспектор от 

КАТ Мария Ботева– 08.06 

 Присъединяване  на НПТМ  (по покана на МВР) в инициативата   

EDWARD – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЖЕРТВИ НА ПЪТЯ/ 21.09 – 

ежедневни публикации, заснемане и монтиране на клип; 

 Регистриране на НПТМ в проекта „ТВОЯТ ЧАС – 2017“; 

 Мероприятия, проведени в музея и свързани с Европейската нощ на 

учените – 28.09. ПРОГРАМАТА включваше: 19:30–20:30: FRESH 

кафене – “Как мозъкът подлъгва...себе си“ -  Димитър Бакалов, МУ  

 21:00–22:00: Магия FRESH –„Химически чудеса по тъмно“ -  Корпус за 

бързо гърмене; 

 Дейности на НПТМ в Европейските дни на наследството  – 30.09 

      ПРОГРАМА: ( входът на музея е свободен); 11.00 – „Селфи в музея“ –            

      конкурс с награди; 13.00 -  Демонстрация „Музика и техника за  

      възрастни“ – по повод: “Международен ден на музиката“ и   

      „Международен ден на възрастните хора“, честващи се на 01.10. 

 

 

3.ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И РЕКЛАМНИ ИЗДАНИЯ И 

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОТДЕЛА: 

 

 Интервю за БНР с представяне на програмата „Семейна събота“ 

 Интервю относно Фотомаратона в НПТМ – в. “Дневник“ – 09.03 

 Участие в сутрешно съботно предаване на „Хоризонт“ по БНР – интервю по 

повод Фотомаратон, наградата #ВМУЗЕЯСМЕ и 60 годишния юбилей на 

НПТМ – 11.03 

 Интервю и заснимане на материал за телевизия „Евроком – 22.03 

 Радиоинтервю с директора  и ПР на музея за програма „Хр.Ботев“ на БНР-

19.04  

 Участия на специалисти от отдела и директора в радиопредаването 

„Седмицата“ на Дарик радио – 22, 29.04,  06 и 29.05 

 Публикация за НПТМ в списание „ОСЕМ“; 
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 Публикация за НПТМ в онлайн изданието „Дневник“; 

 Интервю за радио „София“ – 27.05 

 Интервю за предаването „Щрихи от миналото“ на ВТК -  11.09;   

 

4.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ С УЧАСТИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА 

ОТДЕЛА 

 

 Участие със самостоятелен щанд на Международната туристическа борса 

ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО 15-17 февруари 2017 година в Интер Експо 

център-София. – 15-17.02 

 Участие на НПТМ в конкурса за плакат, организиран от РИМ Смолян; 

 Изготвена и проведена акета за посетителите на музея; 

 Съ/организация и участие в пресконферения  относно тазгодишното издание 

на наградата #ВМУЗЕЯСМЕ, инициирана от фондация “Америка за 

България”; участие в предаването „В развитие…“ на телевизия Bloomberg – 

07.03  

 Участие с две изложби в каталога „Панаир на музейните изложби“ – Русе; 

 Участие на директора и ПР – като лектори в организирано от Министерство 

на културата обучение на тема „Разширяване на достъпа до културно 

наследство. Работа с публики“, в гр. Сливен – 04-07.04 и гр.Велико Търново 

– 26,27,28.04   

 Участие с презентация на тема „Родното, модернизмът и неокласицизмът в 

архитектурата на България през 1920-те и 1930-те години“ на VII 

академични пролетни четения в Национална музикална академия, 04.04  

 Участие в Международното изложение „Културен туризъм“ 2017 г. В гр. 

Велико Търново – получаване на Голямата награда за събитие в областта на 

културния туризъм 2017 г. – 07-08 април; 

 Участие в официална церемония в СГХГ по повод  раздаването на 

годишните награди на Българското дружество за връзки с обществеността 

“PR Приз 2017”, на която мобилната изложба „ Завръщане в бъдещето“, 

получи Специалната награда на КРИБ в категорията „Корпоративна PR 

кампания” – 18 май; 

 Участие на церемонията по връчване на наградите за принос в културата и 

получаване на персонална грамота за принос в развитието на българската 

култура и по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост – 19 май за ПР-а на музея – Мадлен Янева; 

 Подготвена и проведена  конференция „Техническо и индустриално 

наследство в българските музеи“  в НПТМ – 01/02.06.2017 г.; издаден 

сборник – годишник на НПТМ, посветен на конференцията и с докладите от 

нея. Сборникът е разпространен в цялата музейна мрежа и се радва на 

голямото одобрение на колегията. 

 Участие в обучение „Презентационни умения“ в  АЕК „Етър“ организиран 

от фондация „Америка за България“- „Кръг с децата“ -23/24.06; 

 Съдействие и участие в заснемато на филм на Камен Воденичаров, посветен 

на НПТМ, осъществен по програма „Култура на СГО – „5 минути София“; 
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 Участие в организацията на събитието и участие с доклади и презентации на 

Петата национална среща „Съхраняване на националната идентичност и 

музеите в България като част от устойчивото развитие“ в Пловдив – 18 -30 

септември  

 Участие в семинар „Музеите на бъдещето:  Преплитане на дигиталност и 

реалност“ – 26.09  

 Участие с презентации в Петата национална среща „Съхраняване на 

националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото 

развитие“, проведена в гр. Пловдив на 11-13 октомври Участие в 

конференцията “Образование и бизнес: рЕволюция” – 16.11.  

 Участие с изложба в юбилейното 10- то „BEGE Expo“ изложение – 22 и 

23.11.; 

 

5. УЧАСТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОТДЕЛА В ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ 

„ФОНДОВЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ /ФРК/ 

 

 Преподреждане  и нови анотации на витрината с кинотехника; 

 Участие в Комисия за остойностяване на експонати , регулярно изготвяне на 

технико-исторически справки; 

 Проведен ден на доброволеца: „М-телци помагат в НПТМ“– 16.10. 2017 

 Реаранжиране на витрина от тема „Звуковъзпроизвеждане“ и добавяне на 

звукозаписна тръба към диктофона и няколко различни вида ролки за 

фонограф; 

  Реаранжиране на витрината с часовниците – подмяна на експонати; 

 

6. ДРУГИ РЕГУЛЯРНИ ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ „ЕРП“ 

 

 Активно поддържане на отношенията на музея с традиционни партньори и 

разширяване кръга от контакти с представители от различни сектори; 

 Цялостно популяризиране на всички дейности на НПТМ; 

 Непрекъсната актуализация на ФБ страницата на НПТМ – достигната 

постоянна аудитория от последователи към 19.12. - 2231 потребители. 

 Осъществени анкетни проучвания: за музейни специалисти в България; за 

мнението публиките за НПТМ; за начините на проучване на целевите групи 

в музеите. 

 Издадоха се годишните броеве на в. „ТЕХНИТАРЧЕ“, заедно с  различни 

рекламни и др. печатни материали, свързани със събития по повод юбилея; 

 Оформи се витрина с наградите на музея през годините. 

 

 

 

Теми на „Семейни съботи“ за 2017 

1.  „Холографията”; лектор – Йордан Йорданов – 28.01 
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2.  „ Мартениците: техника и занаят ”;  външен лектор  Мариета Недкова – 

25.02 

3. „Метеорологията”; гост-водещ метеоролога Анастасия Кирилова – 18.03 

4. „Благовещение“; с участието на сдружение „Евтерпани“ – 25.03 

5. „За сериозната наука – с усмивка“ - гост-водещ  метеоролога Орлин 

Георгиев – 01.04  

6. ” Що е то озонов слой“ – автор и водещ доц. д-р Пламен Савов – 16.09 

7. „Космическа семейна събота“  - водещ  Наско Стаменов – 14.10 

8. Представяне на музейната ЕкоЛаб – водещ  Наско Стаменов – 25.11 

 

ОТДЕЛ “ФОНДОВЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И 

КОНСЕРВАЦИЯ” 
 

 

Приоритетите във фондовата дейност през 2017 г. бяха спазени, както следва:    

 Приемане-предаване на фондохранилища поради напускане на м.о.л. 

 Подбор и осигуряване с експонати на изложбите на музея и участие във 

външни    

 Идентификация на предмети,  постъпление  във фондовете  и  поискани  

такива  от  външни институции. 

 Окончателно предаване на учрежденския архив,  копиране на  материали  от 

Научен архив,  касаещи историята на НПТМ и предадени на ДА ”Архиви” 

 Дейности по честването на 60-годишнината на НПТМ и музейна 

конференция 

 

І . ФОНДОВА ДЕЙНОСТ: 

 

І.1. Приемане-предаване на фондохранилища     

Поради смяна на  м.о.л.  беше извършено предаването на  следните 

фондохранилища: „Съобщителна техника“ с  колекция  „Грамофонни плочи“;   

„Макети и модели“ и машинна зала на ВЕЦ -Панчарево.   

 

І.2. Движение на фонда  

С експонати са осигурени следните временни изложби: ”Красотата на 

времето”; “Киното, магия и техника“(гостува в МТИ Сливен); „200 години от 

рождението на Вернер Сименс“(гостувала  в  РИМ- Търговище ) ; „Техниката в 

бита до 50-те години на миналия век“ (гостувала през 2017 г.  в  историческите 

музеи на Банско, Пазарджик и  Асеновград; експонати за изложба на РИМ София 

„Под знака на Меркурий“ и др. предмети за кино и телевизионни заснемания.   

 

 І. 3.  Инвентаризации   
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 Инвентаризацията на фондовете се извършваше по колекции в рамките на 

предаване-приемането на фондохранилищата.  Извършена бе и  

инвентаризация на предметите, включени  в муз. сбирка „Форд в България“.  

 Извършена е подготовка за инвентаризацията на дкц, собственост на НПТМ 

– временно постъпление в  НИМ, както  и на колекция „Дворцово  

имущество“.  

 Остойностяване  на ДКЦ  в Основен и Обменен фонд и във фонд 

„Художествени произведения”.   

  

ІІ. ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕНТАРНИТЕ КНИГИ, ЗАСНЕМАНЕ НА 

ФОНДОВЕТЕ, ТЕХНИКО-ИСТОРИЧЕСКИ СПРАВКИ, КАРТОТЕКИ 

 

 

ІІ.1   Електронни  записи  на  инвентарни книги   - за Обменен фонд, книгата за 

Художествени произведения  и съдържанието на Годишниците на НПТМ. 

  

ІІ.2.  Цифрово заснемане - обработка на снимковия материал на сбирките 

„Пишещи машини” и  „Макети и модели”. 

 

ІІ. 3. Съставяне на паспорти /технико-исторически справки/ и картотеки  - за 

новопостъпили предмети във фондовете - 30.  

  

ІІІ. СЪБИРАТЕЛСКА РАБОТА 

 

Във фондовете през 2017 г. са постъпили 30 предмета:15 дарения и 15 срещу 

възнаграждение. От тях 27 за Основен фонд и 3 за  Научно-спомагателен фонд.  

 

ІV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 

Извършена е идентификацията на предмети - ново постъпление, както и 

една външна индентификация, поискана от БДЖ.    

 

 

V.  НАУЧЕН АРХИВ 

 

 Направен е преглед на всички материали, отделени за вземане от ДА 

”Архиви“.  

 Направени са описи  на папките  за брак и на предадените  на Държавен 

архив.   

 Подменени са старите контейнерни папки с технико-историческите справки 

(паспорти ) с нови.  

 

 

VІ.  ОБСЛУЖВАНЕ С ДОКУМЕНТАЛНИ  И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ 

ФОНДА 
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През цялата година отдел ФРК оказваше пълно съдействие и консултации на 

колеги от НПТМ, от столични и извън столични музеи, на частни лица и 

институции по повод интересуваща ги информация.  

 

VІІ.  ИЗЛОЖБИ 

 

 „Красотата на времето”- изложба  от джобни и каминни часовници във 

връзка с юбилейната годишнина на музея.  

 „Плакати от музейни изложби и инициативи“ - за периода от създаването 

на НПТМ 

 Подбор, етикети и  участие с експонати (мерки, теглилки и  др.)  в изложбата 

„По следите на Меркурий”  на РИМ София  

 Работа по представителна изложба на ИЕФЕМ : Подбор  на техника от 

областите: фотография, кино, звукозапис и др. пособия, използвани по 

различно време на терен от етнографите; проучване историята на 

звукозаписна техника от Института по музика, съхранявана в НПТМ    

 

 

VІІI.  ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА МУЗЕЯ – УЧАСТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА 

ОТДЕЛА В МЕДИЙНИ ИЗЯВИ: 

 

 Представяне на изложбата „Киното: магия и техника” в  предаването 

„Истории от музея” (за предаването „Дестинация BG“)    

 Представяне на часовниковата колекция на  НПТМ  в рубриката на  радио 

„Христо Ботев” -  „Моята история”  

 Представяне историята на първите трамваи в София  - участие във 

видеоклип на  Profit.bg 

 Представяне на  старите телекомуникационни средства   в  „От телеграмата 

до  SMS-а и MMS -а”   – за БГНЕС  

 Филм за НПТМ  от документалната поредица  „5 минути София – музеите на 

града, продукция на Камен ВО студио: предоставяне на  документални 

материали, експонати,  корекции по текстове,  интервю с един от  

уредниците  на отдела по темата: експонати от телевизия и изчислителна 

техника)    

 Представяне историята на  музейната колекция „Кино”  за поредицата 

„Киното и Градът” ( сайт „Обаче”)  

 

ІX.     ДЕЙНОСТИ ПО ЮБИЛЕЙНАТА  ГОДИШНИНА НА МУЗЕЯ  И 

НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 Преглед на  материали от учрежденски и научен архив, свързани с историята 

на музея   

 Издирване  на наследници на основателите на музея. Събиране на 

информация и снимков материал за архива на музея 

 Спомени за  НПТМ,  написани  от  най-дългогодишния  служител  в музея – 

инж. Ч. Кисьов – реставратор в отдела  
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 Подготовка на изложба с информационни табла за  историята на НПТМ     

 Изложба от музейни плакати на НПТМ 

 Изложба „Красотата на времето” – джобни и каминни часовници  

 Участие на един от уредниците с доклад на конференцията  

 

X.    РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ: 

 

 Реставрация и консервация на експонати  за временни изложби и  

експозиция  – обработени 43 бр.    

 Обработка  на  застрашени предмети - 5 бр.  

 Ремонт и поддръжка на уреди в демонстрационния кабинет - 15 бр.  

 Почистени предмети в подготовката им  за оценителна комисия и съставяне  

на технико-исторически справки – 16 бр. 

 

 

XІ.  ДРУГИ ДЕЙНОСТИ С УЧАСТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ   НА ОТДЕЛА 

 

 Активно съдействие на отдел  “Експозиция и работа с публиката”  при 

организацията на всички събития, провеждани в музея: конференции, 

семинари, “Детски рожден  ден в музея”,  "Нощ на музеите" училище „Лято 

в музея”,  съботни дежурства по експозиция и др.   

 Ремонт  и  техническата поддръжка на сградите, на  ел. инсталация, 

аварийно осветление, ВиК, пренасяне и разместване на мебели, монтаж на 

нови брави и патрони и др. 

 Трансформиране на бившата фото-лаборатория във фондохранилище. При 

боядисването бяха ползвани и доброволци.   

 Боядисана е  оградата на музея и фоайето на втория етаж.  

 

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО – АДМИНИСТРАТИВЕН“ 

І. РЕГУЛЯРНИ ДЕЙНОСТИ 

       1. Комплектуване на данните и изготвяне на справките за Регистъра на музеите  
       2. Попълване на Оценъчната карта за музея за 2016 г.  

       3. Изготвяне и съгласуване на договори, справки към МК и др. за НПТМ и 

МТИ  за изложби, трудова медицина, всички събития в музея, изискващи 

договорни взаимоотношения 
       4. Изготвяне на таблици  и протокол за Риск-регистъра за 2017 г. 
       5. Участие в провеждането на годишната инвентаризация, предложения за    

брак, изготвяне на съответната документация 
       6. Участие в актуализиране на вътрешни правила за музея 

       7. Правилно разпределение на приходи и разходи в бюджета на музея 
       8. Стриктно координиране на всички разходи 
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       9. Обезпечаване с всички необходими средства и материали за текущите 

дейности 

10.Изготвяне на искани справки от финансовия отдел на МК 

11. Изготвяне на всички финансови отчети за музея 

12. Изготвяне на корекции към бюджета, свързани с проекти, награди и др. 

13. Изготвяне на регулярните справки към статистиката 

14. Участие в разпределянето на текущите разходи за месеца 

15. Съгласуване и контрол на финансовата отчетност на филиала в Сливен 

16. Текущо съгласуване на всички финансови въпроси с гл. счетоводител, 

който от 2016 г. и през 2017 г. е на граждански договор и е извън музея 

17. Техническото изготвяне на трудови и граждански договори в музея и по-

нататъшна координация с други институции по влизането им сила. 

18. Комплектуване на учрежденския архив 

19. Завеждане на входяща и изходяща кореспонденция, заповеди за НПТМ, 

протоколи на дирекционни съвети и общи събрания, УП форми и др. 

20. Изготвяне на трудови договори за служителите, допълнителни 

споразумения и заповеди за отпуски 

21. Изготвяне на информационните карти за имотите на музея към МК 

 

II. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Изготвяне на бюджет за 2017 г. 

2. Изготвяне на допълнение към счетоводната политика на НПТМ, свързано с 

въвеждането на амортизационните отчисления на някои активи на музея. 

Преоценка на основните активи и изчисляване на амортизации 

3. Изготвяне на всички финансови отчети за музея и на искани справки от 

финансовия отдел на МК 

4. На всяко тримесечие – предаване на Баланс и Оборотна ведомост  

5. На шестмесечие - изплащане на СБКО в размер на 3% от сформираната 

брутна работна заплата. 

6. В края на годината – изплащане на служителите на пари за работно и 

представително облекло, съобразно клаузите на Браншовото споразумение и 

КТД 

7. Не поемане на неразплатими разходи и ангажименти на институцията 

8. Ежемесечни дейности по СФУК 

9. Попълване на ежегодния въпросник по СФУК 

 

ІІІ. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 31.12.2017 г. 

1. Приходи 

Приходите, дадени за изпълнение по план, за 2017 г. от Министерство на 

културата, са в размер на 50 000 лв. 

По отчет музея е реализирал приходи на стойност 74 334 лв. основно от :  

 Билети – 24 992 лв. 
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 Продажба на сувенири, рождени дни и др. услуги – 18 136 лв. 

 приходи от наеми – 33 431 лв. 

Процентът на преизпълнение за 2017 г. е 49 %. Най-голям дял в приходите имат 

тези от наеми, които представляват 45 % от приходите на музея. На второ място са 

приходите от билети - 34 % и на последно приходите от продажба на сувенири и 

услуги - 21 %.  

2. Разходи 

Общия размер на разходите, отчетени по параграфи, е 577 131 лв., което 

представлява 99 %  от уточнения годишен бюджет. Музеят спазва финансова 

дисциплина при извършването на разходите. 

На Общото събрание на музея, се взе решение, СБКО за служителите да бъде  в 

размер на 3 % от реално изплатените заплати на служителите и в рамките на 

утвърдения бюджет. То бе изплатено за първо и второ шестмесечие на годината и е 

в размер на 3973 лв.  

Музея няма неразплатени задължения и ангажименти  към 31.12.2017 г. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЮБИЛЕЙНАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

1. По издаването на Годишника: 

- Организационни дейности с печатницата, договори, протоколи, по 

предпечатната подготовка и др. 

- Събиране на готовите материали за отпечатване 

- Изчитане и техническа корекция на постъпилите доклади 

2. Организация и провеждане на конференцията 

- Модериране във втория модул на конференцията 

- Интервю в предаването „Седмицата“ на Дарик радио по повод 

конференцията 

 

V. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КАНДИДАТСТВАНЕТО НА МУЗЕЯ ЗА 

НАГРАДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МУЗЕЙНА АКАДЕМИЯ 

1. Координация с представители на ЕМА по документацията за 

международните награди- DASA на Фондацията LUIGI MICHELETTI; 

Участие в среща-разговор с представител на академията в музея – м.01, във 

връзка с кандидатурата за двете награди 

2. Представяне на музея с доклад на международната конференция, 

организирана от ЕМА в Скопие, Македония – 28-30.09.2017. НПТМ беше 

единственият български музей, представен на конференцията. За участието 

си, той получи и съответното удостоверение. 
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VІ. БИБЛИОТЕКА 

Обработка на 40 бр. новопостъпили книги за библиотечния фонд, допълване на 

картотеки, изготвяне на оценителни протоколи. 

VІI. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДКЦ 

1. Участие в комисии по идентификации на предмети на външни лица и на 

предмети за фондовете на музея 
2. Участие в комисията по остойностяване на ДКЦ от ОФ и Об. Ф. на музея 

 

VIII. МАТЕРИАЛНА БАЗА И СГРАДЕН ФОНД 

1. Участие в техническа поддръжка на музея, закупуване на материали 

2. Поддържане на дворното пространство, почистване на коридори, 

експозиция, работни помещения на музея 

3. По реституирането на имот в двора на музея: 

- подаване на документи в СГКК, разговори с юрист-консулт на СГКК 

относно реституирания имот, 

- разговори с експерти в МК, подаване на исканата от МК документация 

       

 

АДМИНИСТРАТИВНА СТАБИЛНОСТ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА – АНГАЖИМЕНТИ НА 

РЪКОВОДСТВОТО: 
 

1. ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА, ДОБАВЯЩИ 

ПРИХОДИ/МАТЕРИАЛНИ ПРИДОБИВКИ  ЗА ИНСТИТУЦИЯТА: 

 

 отдаване на ДКЦ под наем за филмови продукции и други заснемания 

 съвместни инициативи с партньори от сходни институции или от бизнес 

средите 

 почасово отдаване на пространства под наем  

 нови музейни програми и инициативи, насочени към публиката 

 реализиране на музейни програми чрез партньорски проекти и участие 

на доброволци 

 дарения 

 

 

 



14 
 

2. РЕГУЛЯРНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Изготвяне, обсъждане и анализ на отчета на НПТМ за 2016 г., съставен на 

база индивидуални отчети и отчети на отделите 

2. Изготвяне, обсъждане и приемане на общ план за 2017 г., съставен на  

основата на индивидуалните планове и плановете на отделите. 

3. Регулярно провеждане на дирекционни съвети – 40 на брой за 2017 г. 

4. Провеждане на заседания на музейния съвет  

5. Актуализиране на щатните разписания и др. административни документи 

6. Публикуване на годишния финансов отчет за 2016 г. на сайта на музея  

7. Актуализиране на вътрешни правила за работата на отделите и на правила 

по ЗБУТ – по препоръка на фирмата, отговаряща за спазването на условията 

за труд в НПТМ 

8. Анализ  на месечните отчети на институцията, статистики и друга 

професионална документация за изготвяне на по-ефективни краткосрочни 

планове  

9. Своевременно водене на служебната кореспонденцията и изготвяне на 

свързаните с нея експертни становища, оценки и т.н. 

10. Контрол на ползването на отпуските за 2017 г. и за предишни години – за 

баланс в натоварването на човешките ресурси на музея и изпълнение плана 

на музея 

11. Организационно обезпечаване на пътуващите и гостуващи изложби на музея 

и в музея, както и на командировките.  
 

 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТАБИЛНОСТ 

 
1. Регулярни оперативки по теми, касаещи ежедневните и краткосрочни задачи 

на институцията. 

2. Контрол по изпълнение на плана на институцията и осигуряване на 

навременната информираност на служителите. 

3. През 2017 г. в НПТМ имаше добро изпълнение на бюджета – преизпълнение 

на приходите с 49 %. 

4. Горното доведе и до повишаване на възнагражденията на част от 

служителите, съобразно приетите критерии, както и до трикратно раздаване 

на ДМС на служителите, съобразно техния допълнителен принос към 

успешната дейност на музея. 

5. Комуникацията с профсъюзната група беше добра. Безусловно са изпълнени 

клаузите на Браншовото споразумение, а също се подписа и нов КТД, в 

който има договорени по-добри условия на заплащане на труда – като 

например повишаване на процент прослужено време от 1% на 1.2% за 

членовете на профсъюзната група в музея. 

6. Стриктно се следеше за наличието на добри условия на труд в работните 

помещения; закупиха се още три нови климатика, противослънчева тента и 

ветрозащита за откритата тераса. Беше подобрена и работната среда във 

филиала в Сливен: оформи се затворено пространство на втория етаж от 
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експозицията, за да може отоплението да работи по-ефективно, монтира се 

ново външно осветление и видеонаблюдение на сградата на филиала – с цел 

обезопасяване на институцията срещу евентуални набези и посегателства.   

7. Оперативните връзки с филиала на музея – МТИ – Сливен и с всички 

партньори на музея работеха безупречно, резултатите го показват. 

8. Поддържане на добър контакт с ръководството на принципала. 

9. Практиката на създаване на временни екипи с членове от различни отдели за 

по-ефективно изпълнение на определени задачи на институцията продължи 

с доказан ефект. 

  

 

4. ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД И МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ 

НА МУЗЕЯ 

 
1. Регулярна поддръжка на ППО и СОТ системите и видеонаблюдението, 

постоянен контрол за изправността на ВиК, ел. системи, телефонна и Интернет 

връзка, отоплителна мрежа, платформи за придвижване на хора с увреждания и 

т.н.  

2. Постоянна поддръжка на хигиената в експозиционните зали, кабинетите, 

фондохранилищата и всички прилежащи околни пространства. 

3. В края на годината се закупиха нови мебели за половината от работните 

кабинети в музея в София, както и някои мебели за филиала в Сливен. Задачата 

за обновяване на работната среда ще продължи и през 2018 г. след получаване и 

разпределяне на бюджета. 

3. Поддръжка на дворните пространства, цветята и зелената растителност в 

добър вид през всички сезони 

4. От м. ноември 2017 е в ход процедура за отделяне на ел. захранването на 

сградата на филиала.  

5. През пролетта на 2017 г. е закупен служебен лек автомобил.  

 

 

НАГРАДИ НА НПТМ ЗА 2017 г. 
 

1. Награда „Златен век“ от МК за принос в развитието на българската култура 

и по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост 

2. Голямата награда за събитие в областта на културния туризъм 2016 г., на 

международното изложение „Културен туризъм“, 2017 г., В. Търново 

 

 

 

 


