Борис Велчев: Нуждаем се от модерен закон за културното наследство

Законът за паметниците на културата и музеите от 1969 година е един сбъркан закон, пълен с противоречия. Това каза главният прокурор Борис Велчев преди заседание на ВСС, предаде агенция “Фокус”. “Първото нещо, което трябва да направи държавата, е да промени законодателството, за да може прокуратурата да си свърши работата”, каза Велчев. Според него страната ни има крайна нужда от един модерен закон за културното наследство. 
По думите на Велчев преди да се приеме един такъв закон, Народното събрание трябва да изготви концепция за опазване на културните паметници и да реши дали законът трябва да е рестриктивен или либерален. Борис Велчев напомни, че още през 80-та година в закона е записано, че държавата насърчава гражданите да създават частни колекции от паметници на културата. “Тази дейност никога не е забранявана, но правилата, по които се осъществява тя никога не са били написани” посочи Велчев и допълни, че това създава проблеми на правото.
По думите на главния прокурор в някои окръжни прокуратури през последните 5 години не е имало дело за иманярство. Този факт според Велчев бил показателен. Главният прокурор каза още, че според него Законът за културните паметници трябва да е либерален, защото навсякъде по света имало частни колекции, но те са добре урегулирани.



Борис Велчев: Не бива да насочваме вниманието си само към една колекция 

Според Борис Велчев е по-важно да се противодейства на иманярството и контрабандата
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Според главния прокурор е по-важно да бъде завършена проверката в музеите. Той обясни, че частните колекции ще бъдат проверени, когато ресурсът на прокуратурата го позволи.
“Не виждам защо заради някакъв конюнктурен скандал трябва да изостават проверките на музеите и да насоча вниманието си към една или друга частна колекция“, бе категоричен главният прокурор Борис Велчев.

Повод за изказването му е призивът на ДСБ да се спре разрешението за временен износ на колекцията на Васил Божков от страна на министъра на културата. ДСБ са сезирали главния прокурор в началото на миналата година относно криминалния произход на предметите в някои частни колекции, включително и в тази на Божков.

Изложбата “Великолепието на България” ще бъде представена в Европейския парламент. Тя е на Фондация “Тракия”, с която се свързва името на Васил Божков. От ДСБ са на мнение, че след като тече прокурорска проверка на частната колекция на Божков, не трябва да има и разрешение за временен износ на нея. 

Според министерството на културата обаче експонатите, които са включени в изложбата „Великолепието на България” в Брюксел, са част от регистрирана вече, съгласно закона, в Националния исторически музей (НИМ) колекция на Васил Божков.

Според Борис Велчев за прокуратурата е по-важно да се вземат мерки за опазване на културно-историческото наследство на България. „Целта е да се противодейства на иманярството и контрабандата, а не да се участва в конюнктурни скандали“, каза още главният прокурор.

Прокуратурата води комплексна проверка свързана с опазването на културните паметници в България. Тя е част от програмата за подобряване на работата по противодействието на престъпленията, свързани с културно-историческото наследство.

Велчев обясни още, че в два от регионалните исторически музеи, в които са правени проверки, са открити сериозни нарушения, но не уточни какви са те. „Направихме пълен преглед на прокурорските практики по иманярските дела, на присъдите, които са влезли в сила и възобновихме редица прекратени наказателни производства“, обясни Велчев. 

В момента се анализира практиката на контрабандата на паметниците на културата в България. Направени са и предписания към МВР за подобряване на охраната на музеите.
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Законът за паметниците на културата и музеите от 1969 година е един сбъркан закон, пълен с противоречия. Това каза главният прокурор Борис Велчев преди заседание на ВСС, предаде агенция “Фокус”. “Първото нещо, което трябва да направи държавата, е да промени законодателството, за да може прокуратурата да си свърши работата”, каза Велчев. Според него страната ни има крайна нужда от един модерен закон за културното наследство. 
По думите на Велчев преди да се приеме един такъв закон, Народното събрание трябва да изготви концепция за опазване на културните паметници и да реши дали законът трябва да е рестриктивен или либерален. Борис Велчев напомни, че още през 80-та година в закона е записано, че държавата насърчава гражданите да създават частни колекции от паметници на културата. “Тази дейност никога не е забранявана, но правилата, по които се осъществява тя никога не са били написани” посочи Велчев и допълни, че това създава проблеми на правото.
По думите на главния прокурор в някои окръжни прокуратури през последните 5 години не е имало дело за иманярство. Този факт според Велчев бил показателен. Главният прокурор каза още, че според него Законът за културните паметници трябва да е либерален, защото навсякъде по света имало частни колекции, но те са добре урегулирани.



Борис Велчев: Нужни са мерки срещу иманярите

Народното събрание да каже дали имаме нужда от рестриктивен или либерален закон, поиска главният прокурор

кото наследство на България, за противодействие на иманярството и контрабандата, а не толкова да се участва в конюнктурни скандали. Това заяви вчера главният прокурор Борис Велчев преди заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС). 
Според главният прокурор има крайна нужда от съвременен модерен закон за паметниците на културата и музеите, тъй като този от 1969 г. е пълен с противоречия. Предлагам преди проектозакона да бъде приет, Народното събрание да излезе с концепция за запазване на културно-историческото наследство и да каже дали имаме нужда от рестриктивен или либерален закон, категоричен бе Велчев. Според него експертите трябва да кажат дали трябва да има или не частни колекции. 
Още през 1980 г. в закона е записано, че държавата насърчава гражданите да създават частни колекции от паметници на културата. Самата дейност никога не е бил забранявана, но правилата, по които трябва да се реализира, никога не са били написани, заяви още главният прокурор. 
Велчев оповести, че е направен пълен преглед на практиката на прокурорските органи по делата с иманярство в България и на присъдите, които са влезли в сила. Възобновени са и прекратени наказателни производства. По споразумение с МВР е възстановен и закритият сектор за противодействие на престъпления срещу културно-историческото наследство в НСБОП.
Направихме пълно охранително обследване на регионалните музеи, а до органите на МВР са изпратени предписания за подобряване на охраната им. Започнала е проверката на фондовете на музеите, а в един от регионалните исторически музеи са открити съществени нарушения, по които продължава да се работи, каза Борис Велчев. 
Главният прокурор добави, че проверката ще обхване и частните колекции, но тя няма да започне веднага заради ограничения ресурс на прокуратурата. Борис Велчев не се съгласи с твърдението, че прокуратурата не е свършила работата си по нашумелия в посредните дни случай с колекцията на Васил Божков.



Велчев поиска нов закон за музеите 
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l Прокуратурата нямала ресурс да проверява и частните колекции. 
За прокуратурата е по-важно да се вземат мерки за опазване на културно-историческото наследство на България, за противодействие на иманярството и контрабандата, а не толкова да се участва в конюнктурни скандали. 

Това заяви главният прокурор Борис Велчев преди днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС). Изказването на Велчев беше по повод бойкота на част от българските евродепутати на изложбата на частната колекцията на Васил Божков в Европейския парламент в Брюксел. 

Имаме крайна нужда от съвременен модерен закон за паметниците на културата и музеите, тъй като този от 1969 г. е пълен с противоречия. Предлагам преди той да бъде приет, Народното събрание да излезе с концепция за запазване на културно-историческото наследство и да каже дали имаме нужда от рестриктивен или либерален закон. Нека експертите да кажат дали трябва да има или не частни колекции. 

Още през 1980 г. в закона е записано, че държавата насърчава гражданите да създават частни колекции от паметници на културата. Самата дейност никога не е била забранявана, но правилата, по които трябва да се реализира, никога не са били написани, заяви главният прокурор. Според него това създава много сериозен проблем за правото и правораздавателните органи. Дали една или друга частна колекция ще бъде проверена е важно, но по-важно е да направим така, че онова, което е останало като културно-историческо наследство да бъде запазено, категоричен е Борис Велчев. 

Прокуротурата е направила пълен преглед на практиката на прокурорските органи по делата с иманярство в България и на присъдите, които са влезли в сила, уточни обвинител №1. Той допълни, че са възобновени редица прекратени наказателни производства. По споразумение с МВР се възстанови секторът за противодействие на престъпления срещу културно-историческото наследство в НСБОП, който беше закрит преди време, заяви още Велчев. Продължават и анализите на практиката с контрабанда с паметници на културата. 

Направено е и пълно охранително обследване на регионалните музеи, както и предписания до органите на МВР за подобряване на охраната на музеите. Започнала е проверката на фондовете на редица български музеи. В един от регионалните исторически музеи бяха открити съществени нарушения, по които продължава да се работи, каза Борис Велчев. Главният прокурор добави, че проверката ще обхване и частните колекции. Това обаче не може да стане в момента, тъй като ресурсът на прокуратурата е ограничен. 

