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ПРОТЕСТНО СТАНОВИЩЕ – ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ
„Нумизматично дружество – Филипопол” – гр. Пловдив,
„Нумизматично дружество – Сторгозия” – гр. Плевен,
„Съюз на нумизматичните дружества в България” – гр. Велико Търново
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
„Нумизматично дружество – Филипопол” – гр. Пловдив, „Съюз на
нумизматичните дружества в България” – гр. Велико Търново и „Нумизматично

дружество – Сторгозия” – гр. Плевен са трите нумизматични дружества в Република
България, вписани в регистъра на Министерството на културата, правоимащи да
извършват идентификация и регистрация на монети и монетовидни предмети,
придобити до влизането на закона в сила /10.04.2009г./ съгласно разпоредбата на § 6
от ПЗР на ЗКН.
В качеството си на ПРЯКО ЗАСЕГНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ и на основание чл.
26, ал.1 от ЗНА, ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЕТО ПРОТЕСТНО СТАНОВИЩЕ срещу §64 от
поредния Проект за ЗИД на ЗКН от он м. Август 2012г..
Въпросният параграф гласи, цитираме: „§ 64. Регистрирани нумизматични

дружества, извършили идентификация по реда на § 6, ал. 3 от преходните
и заключителни разпоредби предават документацията за извършените
идентификации и водените регистри в най – близкия регионален или
национален музей в 3 – месечен срок от влизане в сила на този закон.”.

Категоричната ни обща позиция е, че текстът на въпросния параграф е
необоснован, обслужващ неясни цели и лица и определено вреден и противен на
всички демократични принципи, присъщи на една правова държава.
Във връзка с текста на § 64 от Проекта за изменение и допълнение на ЗКН от
м. Август 2012г., констатираме, следните проблеми:
1. В мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на закона няма
нито един ред обосновка, кое налага изземването на функциите на
нумизматичните дружества и предаването на архивите им във вр. с дейността им
по §6, ал.3 от ПЗР на ЗКН. В тази връзка държим да напомним, че:
До момента от страна на Държавата и съответните институции и организации,
с които трите нумизматични дружества са имали отношения не са имали каквито и да е
възражения във връзка с дейността им, в т.ч. и по управление и съхранение на
информацията, свързана с декларираните пред нумизматичните дружества монети.
До момента нумизматичните дружества са активно са сътрудничели на всички
от горе упоменатите, и не са отказвали съдействие, щом за целта е било налично
законово основание за съдействие или за предоставяне на съответна информация.
2. Предаването на архивите на дружествата и на информацията, събрана
от тях в хода на процедурата по §6 от ПЗР на ЗКН на музеите, на практика ще
доведе до дискредитирането на нумизматичните дружества пред обществото,
тъй като в текста на предложения параграф прозира недоверие към нашите три
дружества.
Не бива да се забравя, обаче, Държавата повери тази трудна и отговорна
задача /по идентификацията и регистрацията на заварените от ЗКН монети/ на
нумизматичните дружества, точно в период, в който същата не посмя да поеме
отговорността да извърши въпросната дейност сама, а нумизматичните дружества,
въпреки скептицизма на някои, се справиха блестящо с поставеното изпитание.
Ние не разбираме това отношение към нумизматичните дружества, които
вместо да бъдат подкрепяни от Държавата, като културни организации, запазващи
културата и историята и възпитаващи обществото в една положителна насока, са
третирани по един недостоен за начин, присъщ на тоталитарните практики.
Смеем да твърдим, че дори в епохата на комунизма, отношението към
нумизматичните дружества е било много по-цивилизовано, а дейността им
стимулирана и подпомагана. А сега, в период, в който Държавата ни е част от
обединена Европа, се действа спрямо нас така, както не е присъщо на прокламираните
общи ценности, и по начин нямащ нищо общо с посочените в Мотивите на
законопроекта цели.

3. От текста на § 64 от настоящия Проект за ЗИД на ЗКН прозира стремеж
към необоснована концентрация на правомощия в държавата, чрез фигурата на
регионалните музеи, без обаче да е помислено за потенциалните проблеми,
които ще възникнат, ако въпросния §64 влезе в действие.
До момента всички наши опасения, свързани с проблемите по прилагането и
тълкуването на ЗКН се сбъднаха, но за съжаление всички наши протести и препоръки
останаха нечути.
До момента все още няма необходимите гаранции, вкл. и в ЗКН, че
музеите ще успеят да се справят със защитата на информацията и личните
данни, които новия параграф, срещу който възразяваме, ще им предостави. След
като редица музеи не успяват да опазят имуществото си, в т.ч. експозициите си от
неправомерни посегателства, загуба или повреда, било поради липса на средства,
било поради незаинтересованост или пряка недобросъвестност, каква е гаранцията, че
ще де подходи по-различно и отговорно към архивите и информацията, която ще им
бъде предоставена от нумизматичните дружества. В контекста на гореказаното,
нумизматичните дружества са осигурили много по надеждна защита на
въпросните архиви и информация от случайна загубя, погиване или
недобросъвестни посегателства и неправомерно изтичане на информацията.
Ние имаме сериозни основания да заявим, че изземването на архивите от
нумизматичните дружества, дискредитирането им пред обществото по този начин
/защото за нас и за обществото това ще означава, че Държавата не ни третира
като надежден партньор и не ни има доверие/ ще доведе до единствения възможен
път за защита, а именно чрез поредица дела, вкл. и в Страсбург.
4. Считаме, че текстът на предлагания § 64, цели да обслужи интересите
на високите нива от организираната престъпност, занимаваща се с трафик на културни
ценности - част от бившата държавна сигурност, имаща безпрепятствен достъп
до всяка една информация, съхранявана в музеите.
С изземването на архивите на дружествата и предаването им за съхранение
на музеите, потърпевши и без каквато и да е защита ще се окажат
нумизматичните дружества и обикновените дребни колекционери, които са
декларирали своите нумизматични обекти.
Ние, нумизматичните дружества, сме културни организации, част от
гражданското общество на една държава. Като такива сме призвани да съдействаме
на всички заинтересовани за създаването на модерна и ефективна доктрина за
опазване на българското културно наследство и да подпомагаме държавните
институции за адаптирането на националното законодателство към европейските
норми и добрите практики в областта на общата културна политика в рамките на
Европейския съюз. Ето защо, не можем да останем безучастни и да се примирим с
необмисления текст на §64 от Проекта за ЗИД на ЗКН /от м. Август 2012т./.
С изземването на архивите на дружествата и предаването им за
съхранение на музеите Държавата ще покаже желанието си да няма граждански
организации – партньори в опазването на културното наследство; ще покаже че
не желае да има нумизматични дружества; ще покаже желанието си да бъде
абсолютен тоталитарен господар на всичко и всеки на всяка цена!
Това не трябва да се допуска!
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Използваме повода да заявим за пореден път, че с новият Проект за ЗИД на
ЗКН не се решават проблемите и неяснотите на ЗКН, тъй като:

1. Най-несъстоятелните текстове от закона, вкл. и такива които са очевидно
лишени от логика и пропорционалност, остават все така непроменени и незасегнати от
Проекта.
2. Част от текстовете на ЗКН и новия Проект за изменението и допълнението
му, продължават да са в противоречие с Конституцията, останалите действащи закони,
да ограничават необосновано правото на собственост, да прокламират необоснована
намеса на Държавата и необосновано ограничаване на правата на гражданите.
3. И този пореден Проект за ЗИД на ККН не изпълнява препоръките на Съвета
на Европа държавите-членки да приемат законодателни мерки, които да гарантират в
достатъчна степен спазването на правата на гражданите, а обществените органи да
могат да се намесват в упражняването на тези права само когато това е необходимо в
едно демократично общество. ЗКН, без изключения следва да зачита напълно
основните права, произтичащи от общите конституционни традиции на държавитечленки и гарантирани от ЕCHR. Според ЕCHR, така както е тълкувана от Европейския
съд за правата на човека, „…намесата на обществените органи в правата на
собственост, на лична неприкосновеност на гражданите и прочее, трябва да
отговаря на изискванията за необходимост и съразмерност и следователно
трябва да служи на определени, ясни и легитимни цели и да се осъществява по
начин адекватен, съответстващ и не прекален по отношение на целта на
намесата.”.
За всеки достатъчно грамотен човек в Държавата вече е ясно, че „поправките
на парче”, липсата на систематика и логика на закона, необоснованите ограничения и
масата пресилени наказателни разпоредби, не обслужват интересите на Държавата,
обществото като цяло и отделните български граждани, а неясни и съмнителни цели и
вероятно престъпни интереси. Тук ние поставяме въпросите:
Кой има интерес от неясен и силно рестриктивен закон?
Кой има интерес от прекалената централизация на правомощия и власт?
Кой има интерес от въвеждането на необосновани ограничения или
реално неизпълними административни процедури и тежести за гражданите, с
които на практика последните се превръщат в потенциални жертви?
Кой има интерес от мерене „с двоен аршин” и липсата на легален пазар
на културни обекти – били те ценности или не?
Реторичните въпроси са много, но ние нямаме за цел да изброяване всичко, а
по-скоро да наведем на размисъл, тези, от чиито воля зависи, създаването на един
модерен и добър закон за културното ни наследство.
12.08.2012г., гр. Пловдив

С УВАЖЕНИЕ: ……………………………………
/”НД-Филипопол” – гр. Пловдив,
чрез Председателя му – П. Неделев/

