„Нумизматично дружество – Филипопол”
гр. Пловдив, ул. „Съборна” № 51А, тел.: 032 / 62 44 27
philippopol.nd@gmail.com

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ
Обобщено становище относно Закона за културното наследство
и новия Проект на изменението и допълнението му,
поддържано на проведена на 24.09.2012г. среща-разговор в
Министерството на културата.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Настоящата Гражданска позиция съставлява официалното становище,
не само на „Нумизматично дружество – Филипопол”, но и на голям брой,
необвързани с членствено правоотношение към нумизматичното дружество,
граждани - колекционери, антиквари, обществени и културни дейци, във връзка
със Закона за културното наследство и поредния му Проект за изменение и
допълнение.
Ние отчитаме, че Законът за културното наследство, агонизиращ вече
повече от три години и въпреки неколкократните си поправки, към настоящият
момент е изцяло и доказано компрометиран.
Тригодишните ни наблюдения върху процеса по прилагане на Закона
за културното наследство, ни дават безусловни основания да твърдим, че
всички прогнози на противниците му, изразени както на фаза „проектозакон”,
така и по-късно, в т.ч. и нашите прогнози
относно негодността му,
невъзможността му да проработи адекватно, да бъде рационален, прозрачен и
демократичен, към настоящия момент се оказаха печален факт.
Нито една от направените до момента поправки не успя да направи
закона по-добър, защото самият закон като концепция е изначално сбъркан, а
реализация – изключително зле направен.
Закон, в който рестрикциите, административните тежести и процедури и
санкциите съставляват повече от 2/3 от неговото съдържание, няма бъдеще.
Бъдеще би имал само един балансиран, между обществения и частния
интерес, закон, сравнително по-либерален закон, който може да създаде у
самите граждани желание и стимул за спазването му.
Закон, който се опитва да подчини гражданите със сила, необоснована
репресия и страх, а не чрез убеждение и логични и обосновани правила, не
може да бъде наречен „закон” в смисъла, който се влага в това понятие в
демокрациите. Ние настояваме да бъде направено необходимото за промяната
на това положение.

Опазването на културното наследство не може да бъде кауза, нито
оправдание, в името на които гражданите да бъдат подложени на тотална
несигурност и опасност от произвол.
Закон, който не е в синхрон със аналогичното законодателство на
утвърдените демокрации в Европа и който откровено нарушава такива основни
права на човека, като правото на собственост, който страда от липса на
пропорционалност и прозрачност; закон които съдържа неясни и абсурдни
дефиниции, като тази в чл. 7, ал.3 от закона, която определя като „културно
наследство” на практика „всичко”; закон който дава възможност за прилагане д
„двоен аршин” и прочее, не може да бъде регулатор на обществени отношения
и не може да бъде мерило и критерий за правоприлагане.
Такъв закон не може да бъде спазван въпреки желанието на
адресатите му. Такъв закон не може да бъде рационално прилаган от никого.
При това положение всеки един от нас се явява потенциална жертва на закона
или на този, който реши да го прилага превратно.
Такъв закон е подигравка както с идеята за опазване на културното
наследство, така и със самите нас – гражданите.
Подобен рестриктивен и репресивен закон създава предпоставки за
корупция, незаконен износ и организирана престъпност на най-високи нива.
Този закон ползва само „културната мафия”, каквато очевидно има, и това не е
само наша констатация. Единствено „културната мафия” има интерес законът
да е неясен, рестриктивен и забраняващ, защото така нещата най-лесно се
канализират в „правилната посока” и в „правилните хора”; защото така няма
конкуренция, няма пазар, няма права, няма закон…
Ние многократно сме правили предложения за промяната на закона. За
съжаление констатираме, че нито едно от нашите предложения не е било чуто,
нито дори обсъдено.
Нито една от подробните ни и логични обосновки не са били приети,
дори напротив – констатираме, че след предложенията ни, промените, които се
правят са сякаш точно противното на това, което предлагаме…
Нашите предложения не се коментират, не се разглеждат, те сякаш не
съществуват.
Ние не желаем повече да бъдем третирани като пасивни слушатели.
Ние не желаем нашите становища да потъват в небитието.
Ние не желаем да бъдем канени и да присъстваме на фиктивни срещи
и обсъждания, където нашето участие е само „зарад протокола”, а по същество,
нещата да се процедират на принципа: ”Кучето си лае, керванът си върви!”…
Ние искаме обяснение защо до момента МВР е единственият фактор, в
който се вслушва Министерството на културата, като настояваме това
положение да се промени.

В една правова и демократична държава, при решаване на проблеми,
от типа на тези поставени в ЗКН, не може МВР да бъде решаващия и
контролиращия фактор, а гласът на гражданското общество и най-пряко
засегнатите слоеве като търговци-антиквари, колекционери и пр. за бъде „глас
в пустиня”. Примери за казаното можем да посочим много, за съжаление….
Ние вече сме изразили позиция и сме дали редица конкретни и логично
и правно издържани мотивирани предложения, зад които стоят мнозина.
Ние държим всички наши предложения да бъдат разгледани, логично
преценени и взети предвид!
Ние държим на един закон, който да е обоснован и чиито изменение и
допълнения са мотивирани надлежно и са продиктувани от житейска или
правна необходимост, а не са плод на необмислено отношение и не служат за
обслужване на съмнителни интереси.
Държим на по-добър закон! А за да е по-по-добър, Законът за
културното наследство трябва да е:
Закон, който да е демократичен и значително по-либерален!
Закон, който да е систематизиран, логичен и обоснован!
Закон който да е балансиран, който да отчита различните интереси и да
ги степенува.
Закон, който да разрешава, не само да забранява! Който и предоставя,
не само, който взима!
Закон който да може са се прилага!
Закон, който е прозрачен!
Закон, който е възможно да се спазва!
Закон, който да гарантира правата ни, вкл. и правото ни на
собственост!
Закон, който да обединява, а не да разединява!
Ако един закон не отговаря на тези критерии, то това НЕ Е ЗАКОН.
НИЕ ИСКАМЕ ЗАКОН, А НЕ ВРЕМЕННИ
ОБСЛУЖВАЩИ СЪМНИТЕЛНИ ИНТЕРЕСИ!

ПСЕВДО-ПРАВИЛА,

НАСТОЯВАМЕ ТОЗИ ПЪТ НАЙ-СЕТНЕ ДА БЪДЕМ ЧУТИ!
Настоящата
Гражданска
позиция
подлежи
на
публично
разпространение и е отворена за присъединяване за всички, които се чувстват
съпричастни по изложения проблем.
24.09.2012г., гр. Пловдив

„Нумизматично дружество – Филипопол”:……………………………….
/Председател/

