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ОТНОСНО предложение за предизборен ангажимент, свързан с
проблемите корупция, престъпност и бедност.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Предложението е регистрирано на “Позитано” 20 с вх.№ 22-137
/24.02.2005 г. При извършената за него справка на 30.03.2005 г.,
г-жа Манолова ми благодари и ме уведоми, че от кабинета на
председателя, то е пренасочено за парламентарната група и
впоследствие е внесено в НС за второ четене, в Комисията за
промени в Конституцията.
Предложената идея за промяна в конституцията няма аналог в
световната конституционна практика. Проблемите корупция,
престъпност и бедност са злободневни не само за България и преди
изборите. Идеята е подходяща като предложение за антикорупционна
реформа в съдебната система и държавната администрацията. Може да
се прокара като подходяща и за Европейската конституция.
Уникалното е, че чрез въвеждане на процедурни изисквания към
съществуващата нормативна база, може да се минимизира негативното
влияние на субективния фактор и да се оптимизира всяко колективно
управление, без да са наложителни промени в неговото структуриране.
Не е ясно дали г-жа Манолова осъзнава изключителното обществено
значение на предложението. Бих бил щастлив, ако то наистина беше
или бъде внесено за разглеждане в НС. Естествено е новостите да се
осмислят бавно и отначало да се възприемат несериозно. Затова,
като гаранция за сериозно отношение и за мое удовлетворение, бих
желал да получа отговор с позицията на ИБ на ВС или ВС на БСП,
съобразно компетентността и делегираните им предизборни
пълномощия. За да го споделя преди изборите с Вашите симпатизанти,
с цялата общественост.
Приложено, още веднъж изпращам текста на предложението.

Гр.Варна, 01.04.2005 г.
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