
СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ ПРИЯТЕЛИ 
НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ” 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

за дейността на сдружението през 2007 г. 
 

Понастоящем Клубът има 80 души членове – 44 учредители и 36 
новоприсъединили се към него чрез заявление за членство. От тях – 62 
работещи и 18 пенсионери. Освен от Пловдив Клубът има приятели и в 
градовете София, Смолян, Пазарджик, Казанлък, Асеновград и Раковски. От 
началото на 2008 г. в нашия клуб членуват и двама холандци от гр. 
Амстердам. 

Съгласно чл. 11 от приетия устав членовете на сдружението са длъжни 
да внасят в срок предвидените вноски. За момента – 66 са редовните членове, 
които са внесли в рамките на срока членския си внос, а 14 души са поканени 
да сторят това в най-кратко време. 

От събраните 575 лв. с Решение на УС, взето с Протокол от 17.12.2007 
год., бяха изтеглени и оползотворени за провеждане годишния Коледен бал 
на Клуба – 300 лв. Понастоящем в касата в наличност са 275 лв. (от 2007 г.). 

 
През изтеклия период от създаването си, Клубът проведе три общи 

събрания, визиращи въпросите по учредяването му и регистрацията му като 
сдружение. Ситуиран бе УС, като бяха разпределени отговорностите между 
членовете му. Представена бе програмата за юбилея на РЕМ – Пловдив, както 
и идеите за благотворителност. Отчетени бяха реализираните инициативи. 
Предмет на обсъждане бяха нови форми и възможности за взаимно 
сътрудничество и помощ. 

 
Проведени са четири заседания на УС, подработващи предстоящите 

задачи, наболелите проблеми, предложения и др. 
На последното заседание за годината, като жест на признателност към 

активните членове, бяха обсъдени и гласувани предложения за номинации 
„Змей на годината` 2007” за принос в развитието на музея и обогатяване на 
музейните колекции. 

През изминалата година дейността на Клуба се характеризира най-общо 
с отделни инициативи на членовете му, осъществени във връзка с юбилея на 
РЕМ – Пловдив. 

С помощта на Теодор Пеев (правнук на Стою Шишков), който 
предостави материали от личния си архив, бе осъществена юбилейна 
изложба, посветена на основоположника Стою Шишков. Със съдействието на 



приятели своевременно бяха отразени събитията, включени в юбилейните 
тържества на музея, в списание „Българе” и списание „Вагабонд”. 
Благодарение на медийното партньорство на РТВЦ – Пловдив бе излъчен 
филм за тържествата в национален ефир. Бе осъществен 
спомоществователски акт, подпомогнал реализирането на юбилейните 
тържества. Постъпиха дарения за попълване на музейните колекции. 

Изминалата 2007 г. бе най-общо година на планиране на дейността, 
година на прохождане и опознаване на членовете, набиране на опит, търсене 
на различни варианти за сътрудничество между Клуба и Музея. 

Изграденият и функциониращ вече Клуб на приятелите към РЕМ – 
Пловдив е пример за активна гражданска позиция на членовете му, израз на 
социалната им ангажираност, типични за едно нормално гражданско 
общество. 
 


