ОТВОРЕНО ПИСМО *
Гражданска позиция, на „Нумизматично дружество – Филипопол” –
гр. Пловдив
(съмвестно с „Нумизматично дружество – Сторгозия” – гр. Плевен и
„Съюз на нумизматичните дружества в България” – гр. Велико Търново)
С приемането на новия Закон за културното наследство всички граждани,
притежаващи монети, придобити до влизането на закона в сила /10.04.2009г./ бяха
задължени да ги декларират пред съответни, лицензирани от Министерството на културата,
нумизматични дружества. Лицензи получихме общо три нумизматични дружества - Пловдив,
Плевен и Велико Търново. На 10.04.2010г., крайният за декларирането изтече.
Почти веднага след изтичането на срока, най-изненадващо и без каквато и да е надлежна
законова обосновка, съответните местни структури на ГДБОП, поискаха от трите
нумизматични дружества предоставяне на „пълните данни” за „всички” лица, декларирали
своите монети Искания за предоставяне на „пълните данни” на колекционерите бяха
отправени и до всички регионални музеи…..
Ние сме изключително обезпокоени от случващото се, предвид преобладаващото
мнение на обществото, че Република България от „правова” започва да се превръща в
„полицейска” държава!.... Всички сме твърде обезпокоени защото целта, за която се искат
въпросните „пълни данни” на дребните колекционери е напълно неясна! Очевидно е, че това
ще е поредният „полицейски списък” и поредното „правене на досиета” – при това, на тази
част от гражданите-колекционери, които най-добросъвестно са изпълнили закон, при което
същите
ще
бъдат
поставени
„под
наблюдение”
и
„контрол”….
Какво обаче ще последва?.... Неясно е, нито е ясно кои и как ще се гарантира правата на
лицата,
чиито
„защитени”
лични
данни
се
искат;
Още помним периодичните полицейски „тараши”от преди няколко години, при които
джобовете на дребните колекционери се „обръщаха наопаки” и същите се обявяваха за
„иманяри” и по-лоши дори от терористи.; Факт е, че до момента, въпреки наличието на влезли
в сила съдебни решения, власт имащите органи отказват да върнат взетото от
колекционерите-нумизмати….Факт е и това, че потърпевшите до момента са само обикновени
хорица, притежаващи малки лични колекции, събирани с години, докато някои известни
олигарси, собственици на златни предмети и мраморни статуи, остават недосегаеми…Техните
„пълни данни” едва ли ще бъдат поискани някога, с тях едва ли ще се гаврят и отнасят по
подобен начин….като с престъпници, а не като с о с граждани на една уж демократична и
европейска държава….
Ние считаме, че действията на полицията-НСБОП по съществото си
представляват недопустима намеса в личния живот и израз на дискриминационно отношение
към дребните колекционери-нумизмати, защото съгласно Конституцията ни и Европейската
конвенция за защита правата на човека, защото там е прогласено, че „всеки има право на
зачитане на неговия личен и живот….и намесата на държавните власти в ползването на това
право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно
демократично общество...”
Би следвало, приоритет на НСБОП да бъде, да се бори с „организираната
престъпност, а не да се занимава с изрядните граждани, добросъвестно изпълнили закона,
декларирайки колекциите си…
Кой и как ще гарантира, че това искане не обслужва нечии политически или
икономически интереси, че тези данни няма да се използват на неправомерни цели или за
поредните незаконни конфискации и репресии спрямо дребните колекционерите? Досега
Държавата не е показала загриженост за тази категория граждани. Недемократичната
практика на поставянето на обикновените дребни колекционери под полицейски надзор и
контрол, освен всичко, настройва и обществото срещу тях, в резултат на което българското
общество формира ненавист към тази категория граждани и същите за пореден път ще бъдат
поставени в неблагоприятно и дискриминационно положение..
Ние осъзнаваме, че е наше право и дълг е, всеки път да алармираме за
незаконните посегателства върху правата и свободите на колекционерите, и имаме твърдото
намерение да отстояваме своите права, включително и пред европейските институции, защото
единствено съпротивата ни поддържа нетърпимост към отношението на които сме подложени
и пречи то да се превърне в ежедневна практика.
Настояваме държавните институции, имащи отношение към въпроса, за се
намесят за преодоляване на този проблем, както и за преодоляване на всички останали,

породени от набързо приетия и негоден Закон за културното наследство, в т.ч. – да се
предприеме необходимото за промяната му, с широко и пряко участие на всички засегнати
категории лица, спазване на общоевпорейските ценности и обоснована и реална
балансираност между интересите на Държавата и правата на гражданите.
Настояваме, до промяната на Закона за културното наследство, същият да бъде
спешно и щателно ревизиран, с цел - всички негови текстове, които противоречат на
Конституцията, да бъдат обявени за противоконституционни.
Настояваме Държавата най-сетне да поеме своята отговорност и да защити
обикновените дребни българските колекционери, които не се ползват с „икономически или
политически
чадър”!
Изложената позиция е покана за съпричастност към всички организации и лица,
имащи отношение по поставените проблеми, като приканваме техните въпроси, жалби,
протести да бъдат отправени до всички медии, държавни институции, пособства на държавите
– членки на ЕС, български и международни организации по правата на човека и други.

* Изпратено до: Народното събрание, Президента, Премиера, Гл. прокурор,
Омбудсмана, Комисията за защита на личните данни, Европейският наблюдател за България,
Хелзинкският комитет за правата на човека и др.
Част от пълния текст на Отвореното писмо е съкратен.

