ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ
ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
МЕТАЛДЕТЕКТИНГ И ГРАЖДАНИ
До ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
До ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Дo ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До КМЕТОВЕТЕ НА ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
До КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
До БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
До ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ние, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ
Ние, ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА:

- Настояваме да се приеме нов Закон за културното наследство, както и нови текстове в
Наказателния кодекс в съответствие на Международното и Европейското право.
- Настояваме да се актуализира базата данни за недвижимите паметници на културата в
Република България, да се създаде публичен регистър с точните им граници и свободен
достъп до списъците в хармония с европейската и световна практика.
- Настояваме да се разработят ясни правила за опазване паметниците на културата и
прозрачна процедура на действие с възможности за обществен контрол.
- Настояваме да се прекрати потъпкването на конституционните права на потребителите на
металдетектори в България и упражняващите хобито металдетектинг и ясното им
разграничаване от лица, извършващи незаконни археологически разкопки върху недвижими
паметници на културата и престъпления с културно-исторически ценности.
- Настояваме да се сезира прокуратурата и Европейската общност за своеволията и
незаконните действия на базата на закони, мерки и дефиниции, изключващи се помежду си,
извършвани от някои служители на МВР и други държавни органи срещу потребителите на
металдетектори и практикуващите хобито металдетектинг на територията на България.
- Настояваме някои самоинициативни и слабо информирани служители на МВР, на други
държавни органи и журналисти да се извинят на ползвателите на металдетектори и на
практикуващите в България изключително популярното хоби металдетектинг по целия свят
за обидите и целенасочените действия за създаване на отрицателен образ и опозоряването
им в обществото.
- Настояваме да се въведе нова реално действаща държавна политика за коректно
оценяване на стойността на културните ценности, за купуване на намиращите се у
гражданите антики; да се създадат условия за размени и покупко-продажби на артефакти,
които не са от национално и световно значение чрез специализирани магазини и търгове
чрез премахване на бюрокрацията и излишното усложняване и бавене на административните
процедури; да се гарантират правата на гражданите върху притежаваните от тях културни
ценности.
- Настояваме да се изготви класификация на движимите паметници на културата в
съответствие с европейските и световните стандарти. Това ще позволи част от намиращите
се в частните колекции екземпляри със световно и национално значение да бъдат
задължително регистрирани, а останалите антики да се разглеждат като масово срещани
движими културни ценности, които свободно могат да се разменят или придобиват чрез
покупко-продажби между гражданите.
ВСЕКИ ПОДПИС Е ГЛАС «ЗА»
СПАСЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ
«ЗА» ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА,
«ПРОТИВ» НЕЗАЧИТАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА
НА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

