ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ
------------------------------------------------------------------------------------„Нумизматично дружество – Филипопол”, гр. Пловдив
Ние, членовете на „Нумизматично дружество – Филипопол”, гр.
Пловдив, милеещи за опазване на културното ни наследство, имащи свое
достойнство, чест и право да бъдат истински граждани на България и Европа,
с настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ, желаем да
изразим своята безрезервна подкрепа на Становището на
организаторите на Пресконференцията, защото и ние споделяме, че „В
този му вид Законът за културното наследство е изпълнен с противоречия и
неадекватни дефиниции, той е лошо композиран, необосновано агресивен и
обществено несъстоятелен. Под мотото, че защитава обществените
интереси, той (с редица от постановките си) се явява пречка пред
гражданската
активност
на
хората,
пред
развитието
на
колекционерството в България, пред свободния пазар на културни
ценности.”.
Смеем да твърдим, че настоящият Закон за културното наследство, е до
такава степен откровено противообществен, че той е реална заплаха за
крехкото гражданското общество и демокрацията, които политиката
на България би трябвало да защитава.
Разпоредбите на настоящият Закон за културното наследство все по-често
ни провокират да си задаваме въпроса, който обикновено се задава пръв, при
разследването на едно убийство: Кой и защо има интерес да убие
жертвата?
„Кой?” - за нас е неясно… Едва ли можем да вменим вината само на
политиците, гласували закона. Защото от приемането му до настоящия
момент измина твърде много време, през което, макар всички да разбраха, че
„Законът” е лош, бездействието на тези, които имат правото да променят
статуквото, продължава…
„Защо?” - за нас е неясно… Не разбираме кому и защо е необходимо, в
България да съществува неясен и лош закон… Мъртъв закон, който не
оправда, привидно благовидната си цел за защита на културното
наследство и националната ни идентичност…
Но… „Жертвата?” – отговорът е повече от очевиден.
- Не само колекционерите, които настоящият „Закон” обрича на
дискриминационно отношение и постепенно изчезване…
- Всеки един човек, притежаващ вещ, която според мъглявите понятия на
Закона някой би квалифицирал като „културна ценност”, е поставен в
положението на потенциална „жертва” на Закона…И не само, защото
последният му вменява неизпълними задължения…
- „Жертва” на Закона са и всички онези, които имат пряк или косвен
досег с така наречените „културни ценности”, в т.ч. всички музеи и
културни институции; държавни служители, изправени пред непосилната
задача да прилагат „това”, което е наречено „Закон за културното
наследство”; граждански сдружения; творци и пр…
„Жертва” на Закона, сме всички ние - живеещи в пределите на
Република България. Но не е всичко, защото:

- „Жертва” на така наречения „Закон за културното
наследство” са самите културни ценности, които законът вместо да
защитава, със своята несъстоятелност, обрича на погиване или изнасяне…
- „Жертва” на Закона за културното наследство са също и
правата, сами по себе си като ценностна категория, която би
следвало да се гарантира и защитава от закона - Чрез Закона са
потъпкани: правото на собственост, правото на личен живот, правото на
равенство, правото на свободен избор и воля – всички, те - изконни права,
които са неприкосновени във всяка демократична държава.

Настоящият закон е вреден, не - полезен!
Затова ние - членовете на „Нумизматично дружество –
Филипопол”, гр. Пловдив, с ясно съзнание за необходимостта от
промяна, заставаме
зад колегите ни: „Съюз на колекционерите в
България”, „Съюз на българските художници”, ”Съюз на българските
филателисти”, „Съюз на антикварите в България”, Национално дружество
“Традиция” „Асоциация на търговците на произведения на изкуството”,
Аукционна къща „Виктория” , Аукционна къща „Аполон и Меркурий”,
Нумизматично дружество „Сторгозия”.
Гр. Пловдив, 03.10.2010г.
„НД-Филипопол”: ……………………………
/Председател - П. Неделев/

