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У С Т А В 
Сдружение с нестопанска цел  

„Българския национален комитет на ИКОМ” 

Приет на 29 февруари 2012 г. 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ  

Чл. 1  (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието 

„СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА 

ИКОМ” (наричано по-нататък за краткост „БНК на ИКОМ”). 

 (2) БНК на ИКОМ се подчинява на българското законодателство и се придържа 

към Устава на Международния съвет на музеите ИКОМ (International Council of 

Museums) със седалище в гр. Париж, Франция (наричан по-нататък за краткост 

с абревиатурата на английски език „ICOM”). 

 

СЕДАЛИЩЕ  

Чл. 2  Седалището на БНК на ИКОМ е гр. София. 

 

ЦЕЛИ 

Чл. 3 Основните цели на БНК на ИКОМ са: 

1. да насърчава и защитава интересите на членовете на БНК на ИКОМ ; 

2. да съдейства на българските музеи в дейността им по издирването, изучаването, 

опазването, социализирането и съхраняването за бъдещите поколения на 

нематериалното и материалното движимо културно наследство. 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл. 4  Средствата, с които БНК на ИКОМ ще постига своите цели, са: 

1. Сътрудничество с ICOM и неговите структури, както и със сродни 

организации в страната и чужбина;  

2. Привличане, разходване и управляване на финансови средства, 

имущество и доходи от тях за постигане на целите на БНК на ИКОМ; 

3. Организиране на конференции, обучения, програми и други форуми, 

свързани с проблематиката на музеите и културното наследство и с 

повишаване квалификацията на музейните специалисти; 

4. Организиране на дейности за привличане на обществения и личен интерес 

към българските музеи и културното наследство, особено сред младите, 

като летни семинари, школи, училищни програми и други; 

5. Осъществяване експертна дейност по проблеми, свързани с организацията 

и развитието на музейното дело в България, включително при 

разработването и обсъждането на законодателството и синхронизирането 

на българската нормативна уредба по проблемите на културното 

наследство с международните документи. 

6. Издателска дейност; 

7. Други дейности, които не са забранени от закона.  
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ДЕЙНОСТ 

Чл. 5  БНК на ИКОМ осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва 

имуществото си за развитието и утвърждаването на културата. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 6  Предметът на дейност на БНК на ИКОМ е: 

 

1. да подкрепя и насърчава целите и задачите на ICOM сред 

професионалните музейни работници и музеите в България и да 

допринесе за реализацията на негови програми в България и на други 

места; 

2. да насърчава членството в ICOM сред професионалните музейни 

работници и музеите в България; 

3. да бъде основен инструмент за комуникация между ICOM и членовете в 

България чрез създаване на последователни и практически методи за 

обмен на информация, включително редовни бюлетини и/или онлайн 

достъп; 

4. да осигури управлението на интересите на ICOM в България и съдейства за 

прилагане от България на международните документи и стандарти по 

опазването на нематериалното и материално движими културно 

наследство; 

5. да представлява интересите на членовете, включително професионалните 

интереси пред Секретариата на ICOM; 

6. да си сътрудничи с Международните комитети на ICOM и да предприема 

мерки с национални и международни музейни организации в съответствие 

с основните изисквания на ICOM с оглед нуждите на музейната професия; 

7. да осигурява открит и демократичен подход към музейния 

професионализъм като стане всеобхватен форум за всички 

квалифицирани членове на музейната професия; 

8. да съдейства за изработване и прилагане на утвърдени международни 

стандарти в музейното дело и в музейната професия; 

9. да съдейства за издигане на авторитета на българските музеи и музейни 

специалисти на национално и международно равнище; 

10. да съдейства на Министерство на културата на Р България и местните 

органи при изработването и прилагането на нормативните документи за 

осъществяването на дейността на музеите и да участва със свои 

представители и работни групи в техните експертни органи; 

11. да съдейства за прилагане на приетите и ратифицирани от Р България 

международни документи по опазването на нематериалното и 

материалното движимо културно наследство; 

12. да сътрудничи при изработването на учебни програми на специалисти в 

областта на издирването, изучаването, опазването и социализирането на 

нематериалното и материално движимо културно наследство; 

13. да представя Етичния Кодекс на ИКОМ особено за опазването и 

съхраняването на националното културно наследство. 
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ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 7  Органи на БНК на ИКОМ са: Общото събрание, Управителния съвет и 

Председателят на БНК на ИКОМ. 

 

Общо събрание 

 

Чл. 8  (1) БНК на ИКОМ провежда такива общи събрания, каквито счита за 

необходими за постигане на целите му, като поне веднъж годишно се 

провежда редовно годишно събрание на членовете.  

 (2) Общото събрание се свиква от управителния съвет или от членове на БНК на 

ИКОМ по реда, определен от закона. 

 (3) Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, 

часа и мястото за провеждането на Общото събрание и информация по чия 

инициатива то се свиква. Поканата се изпраща до членовете на БНК на ИКОМ 

на заявените от тях пощенски или имейл адреси или се обнародва в "Държавен 

вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира 

управлението на БНК на ИКОМ, както и се публикува на интернет-сайта на БНК 

на ИКОМ, най-малко 1 (един) месец преди насрочения ден. 

 (4) Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от 

членовете – лично или чрез представител. При липса на кворум Събранието се 

отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да 

се проведе, колкото и членове да се явят, но не по-малко от 10 % (десет процента) 

от всички членове на БНК на ИКОМ, представени лично или чрез пълномощник, при 

условие, че поне 5 (пет) члена на БНК на ИКОМ присъстват лично. 

 (5) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Един член може 

да представлява друг ако представи редовно предоставено пълномощно от 

члена, който не може да присъства.  

(6) Решенията на Общото събрание се вземат с просто мнозинство от 

присъстващите и представлявани членове, освен в случаите, по които законът 

или уставът изисква друго мнозинство. 

 

Управителен съвет 

 

Чл. 9  (1) Управителният съвет се състои от Председателят на БНК на ИКОМ и поне 

още 3 (три) лица, избрани измежду членовете на БНК на ИКОМ за срок от 3 

(три) години. Те не могат да бъдат избирани за повече от 2 (два) 

последователни периода от 3 (три) години. В случай на предсрочно 

прекратяване на мандата на член на Управителния съвет, заменилият го член 

довършва мандата без това време да се брои за целите на ограничението от 

2 (два) последователни мандата от 3 (три) години. 

(2) Член на Управителния съвет престава да бъде такъв, ако: 

1. напусне; 

2. престане да е член на БНК на ИКОМ; 

3. изпадне в невъзможност да изпълнява длъжността; 

4. не живее повече в България. 

(3) Управителният съвет провежда заседания толкова често, колкото сметне за 

необходимо, но не по-малко от 2 (два) пъти годишно. 

(4) Кворумът за заседанията на Управителния съвет е най-малко 2/3 (две трети) от 

общия брой на членовете на съвета. Решенията се вземат с мнозинство от 

присъстващите, освен ако законът или уставът не предвижда по-голямо мнозинство. 
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(5) Член на Управителния съвет може да представлява друг член на съвета, за 

който има пълномощно. Един член не може да представлява повече от един 

друг член на Съвета. 

 

Председател на БНК на ИКОМ 

 

Чл. 10  Председателят на БНК на ИКОМ се избира от Общото събрание на членовете 

на БНК на ИКОМ. За него важат правилата за членовете на Управителния съвет.  

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА БНК НА ИКОМ 

 

Правомощия на Общото събрание  

Чл. 11  Общото събрание: 

1. Изменя и допълва Устава; 

2. Приема други вътрешни актове; 

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на 

БНК на ИКОМ; 

4. Приема и изключва членове; 

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове; 

6. Взема решение за участие в други организации; 

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на БНК на ИКОМ, 

изготвена от Управителния съвет; 

8. Приема основните насоки и програма за дейността на БНК на ИКОМ; 

9. Приема бюджета на БНК на ИКОМ; 

10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или 

на имуществените вноски; 

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и БНК на ИКОМ, 

включващ и подробности за взаимоотношенията с други структури на ICOM, 

Националната комисия за ЮНЕСКО и с различни асоциации, които 

представляват музейната професия; 

12. Отменя решенията на другите органи на БНК на ИКОМ, които 

противоречат на закона, Устава на ИКОМ, Правилника на ИКОМ и Наредби 

и процедури, регламентиращи дейността на БНК на ИКОМ; 

13. Взема решение за безвъзмездно разходване на имущество; 

14. Взема решения по всички въпроси в рамките на своята компетентност. 

 

Правомощия на Управителния съвет 

Чл. 12  Управителният съвет: 

1. Представлява БНК на ИКОМ като определя обема на представителна власт 

на неговите членове, доколкото не е предвидено друго в Устава; 

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. Разпорежда се с имуществото на БНК на ИКОМ; 

4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на БНК на ИКОМ; 

6. Определя реда и организира извършването на дейността на БНК на ИКОМ; 

7. Определя адреса на БНК на ИКОМ; 

8. Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от 

изключителната компетентност на Общото събрание; 

9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава. 
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Правомощия на Председателя на БНК на ИКОМ 

Чл. 13  Председателят на БНК на ИКОМ: 

1. Представлява БНК на ИКОМ и изпълнява функциите, които са му възложени 

от Общото събрание и Управителния съвет; 

2. Ръководи и организира дейността на Управителния съвет; 

3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и 

Управителния съвет; 

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на БНК на ИКОМ, 

включително като пряко се грижи за средствата на БНК на ИКОМ, 

набирането, разпределението и разходването им; 

5. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, 

касаещи дейността на БНК на ИКОМ. 

 

ПРАВИЛА ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА БНК НА ИКОМ 

Чл. 14  БНК на ИКОМ се представлява от Председателя на БНК на ИКОМ. 

 

ПРАВИЛА ОТНОСНО ВЪЗНИКВАНЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО, КАКТО И РЕДА 

ЗА УРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 

 

Възникване на членство и видове членове 

Чл. 15  (1) Член на БНК на ИКОМ може да бъде музей, друга институция, призната от 

ICOM, и музейни специалисти (включително пенсионери), студенти в областта 

на музеите, както и други лица или институции, които допринасят за напредъка 

на музейната общност и възникването на членството им е в съответствие с 

устава и правилниците на ИКОМ 

 

(2) БНК на ИКОМ може да се състои от следните членове: 

 

1. Индивидуални членове, които не може да са по-малко от 7 (седем) : 

а) музейни специалисти, които са на щатна длъжност в музеи и галерии, или 

са пенсионери; 

б) специалисти на щатна длъжност или хонорувани преподаватели и 

изследователи в университетите в Република България, в БАН или в частния 

сектор, чиято професионална или друга дейност е в сферата на издирването, 

изучаването, съхраняването и социализирането на нематериалното и 

материално движимо културно наследство; 

в) чуждестранни членове, живеещи в други страни, чиято професионална 

дейност е в сферата на музеите и опазването на културното наследство. 

Присъединяването им към БНК на ИКОМ става при условие, че в съответната 

страна няма изграден национален комитет и членовете са по-малко от 7 

(седем). Тяхното членство е с решение на ръководството на БНК на ИКОМ и 

със съгласието на Изпълнителния съвет на ИКОМ – Париж. Тези членове имат 

същите права, както и българските членове, до изграждането на национален 

комитет в съответната страна; 

г) почетни членове: личности със значителен принос за опазването на 

културното наследство по предложение на Изпълнителното Бюро и приети от 

Общото събрание;  

д) студенти в специалности в областта на музеите; 

 

2. Колективни членове: музеи и други институции, чиято дейност е свързана с 

целите на организацията; 
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3. Благотворителни членове: физически, юридически лица или институции, 

които чрез дарителство и спонсорство допринасят за постигане на целта на 

БНК на ИКОМ. За благотворителните членове не е задължително да се 

занимават непосредствено с дейности по опазване на културното 

наследство или да притежават професионална компетентност в тази 

област. 

(3) Членове на БНК на ИКОМ не могат да бъдат лица или институции 

(включително нейни служители), които търгуват (купуват или продават с цел 

печалба) културни ценности, включително произведения на изкуството, 

природни и научни експонати, вземайки под внимание националните 

законодателства и международните конвенции. Не могат да бъдат членове и 

лица или институции, ангажирани с дейност, която може да доведе до 

конфликт на интереси.  

(4) Всички лица, които отговарят на изискванията за членство трябва да подадат 

заявление по образец, че желаят да станат членове на БНК на ИКОМ и приемат 

Уставите на ИКОМ, Правилниците и Наредбите на ИКОМ и Етичния кодекс на 

ICOM. 

(5) Управителният съвет на БНК на ИКОМ предлага заявлението за членство за 

разглеждане на Общото събрание на членовете на първото му заседание 

след постъпването на заявлението. При приемане на заявлението то 

уведомява новия член, че трябва незабавно да плати годишния членски внос, 

като членските права възникват от момента на полученото плащане. 

(6) Членовете на БНК на ИКОМ са членове на ИКОМ. 

 

Прекратяване на членство 

Чл. 16  Членството в БНК на ИКОМ се прекратява: 

1. При доброволно оттегляне на члена на БНК на ИКОМ с едностранно 

писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на БНК на ИКОМ; 

2. С решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет 

при наличие на една от следните причини: 

2.1. Промяна на професионалния статут на члена;  

2.2. Нарушение на професионалната етика;  

2.3. Действия, считани за съществено несъвместими с целите на ICOM; 

2.4. Неплащането на членския внос след официално писмено уведомление 

за дължимото плащане; 

3. В други случаи, предвидени в българското законодателство. 

 

Ред за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството 

Чл. 17  При прекратяване на членството БНК на ИКОМ не дължи връщане на 

направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на БНК на 

ИКОМ е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода 

на членството му.  

 

СРОК, ЗА КОЙТО Е УЧРЕДЕНО БНК НА ИКОМ 

Чл. 18  БНК на ИКОМ не е ограничено със срок. 
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РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ВНАСЯНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ 

Чл. 19  (1) Годишният членски внос и други имуществени вноски се определят по вид 

и размер от Общото събрание, което посочва в решението си, начина и 

срока на внасянето им. 

(2) В задължителния годишен членски внос се включва сумата, определена от 

ICOM като годишна вноска от всеки член. Тази сума се депозира от БНК на 

ИКОМ в отделна банкова сметка и прехвърля на ICOM.  

 

НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕТО 

НА КРЕДИТОРИТЕ 

Чл. 20  Имуществото, останало след удовлетворение на кредиторите, се предоставя 

на ICOM. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА 

Чл. 21 Този устав може да бъде изменен с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от 

присъстващите членове на Общото събрание на БНК на ИКОМ при кворум 

най-малко от 1/3 (една трета) от всички членове на БНК на ИКОМ. 

 

 

  


