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ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО
ОТ СДРУЖЕНИЕ  „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МЕТАЛДЕТЕКТИНГ”

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ  ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ ИЛИЕВ,
ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 33, ЕТ. 2, АП. 3

ОТНОСНО: ДОКУМЕНТИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Сдружение с нестопанска цел „Българска национална федерация по
металдетектинг” /БНФМ/ е организация, създадена по силата на решение
на Управителния съвет и регистрирана с Решенение №95 от 02.02.2009 г.
на Окръжен съд – гр. Ловеч. Целите на организацията са записани в
Устава.

С настоящето писмо желаем да Ви информираме, че търсенето на
археологически обекти без  надлежно разрешение съответните органи е
извън целите на организацията, т.е. по никакъв начин не се стимулира
и подпомага т.нар. „иманярство”.

Все в тази връзка е редно да Ви информираме, че всички членове на
БНФМ притежават или държат металдетектори, които желаят да използват
в свободното си време като хоби. Предвид противоречивата съдебна
практика относно задължението за регистрация на такива устройства е
редно да бъдат споменати Решение №4188 от 22.03.2012 Г. на Върховния
административен съд и Решение №15235 ОТ 03.12.2012 Г., както и
множеството писма-отговори на органа по регистрация, а именно
Министерството на културата, съгласно които в случаите, когато
металдетекторите ще се използват извън обхвата на теренни
археологически проучвания /дори и нерагламентирани/, не подлежат на
регистрация.
Предвид изложеното Ви предоставяме образец на членска карта за 2015
година, каквато притежава всеки регистриран член на БНФМ по силата на
членството на организацията и предмета на дейност, съгласно Устава.

Редно е да добавим, че на всички членове на организацията се
разясняват възможните последствия от неспазване на законовите
разпоредби и особено възможността от възбуждане на наказателно
производство /по чл. 277а, ал. 1-ал. 7 от НК/ при използване на



притежаваният/те/ металдетектор/и/ за търсене на археологически
обекти.

Прилагам както следва:

1. Решение №95 от 02.12.2009 г. на ОС – гр. Ловеч

2. Копия на членска карта за 2015 г.

3. Решение №4188 от 22.03.2012 г. на ВАС

4. Решение №15235 ОТ 03.12.2012 г. на ВАС

5. Писмо-отговор на Министерството на културата

10.01.2015 г. С уважение:
Гр. Ловеч /Илия Илиев/


