ДО
СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
Ул. “Раковска”, №134, 1000 София
На вниманието на г-жа Надежда Нихайлова
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДИЗБОРЕН АНГАЖИМЕНТ
От инж. Юлиян Атанасов Чолаков
Бул.”Владислав Варненчик” №133 бл.40 вх.А ап.43, 9004 Варна
Телефон 0888 491445
ОТНОСНО проблемите корупция, престъпност и бедност.
Уважаема г-жо Михайлова,
Предлагам на Вашето внимание и на СДС предложение, насочено срещу
проблемите корупция, престъпност и бедност. Въпросът е би ли могъл
СДС да поеме предизборен ангажимент, декларирайки политическа воля
в Конституцията на РБ да бъдат въведени следните текстове:
НОВ ЧЛЕН: (1) Всеки има право на регламентирано управление.
Нормативните празноти и противоречия се отстраняват.
(2) Отговорността на управляващи и управлявани е строго
дефинирана.
(3) За всеки акт на държавната власт има определени със закон:
1. процедура и срок за изпълнение;
2. субект, вид и реален минимален размер на отговорността за
неспазването на процедурата и срока;
3. субекти, процедура и срок за иницииране на отговорността.
Чл.150 (1) Конституционният съд действа по инициатива на
заинтересуваните лица.
Върховенство на закона, постигнато чрез въвеждане на
конституционно гарантирано право на регламентирано управление, би
било новост в световната конституционна практика. Идеята е плод от
няколкогодишно изследване работата на държавните институции.
Бих желал да получа отговор от СДС, с който да сте ангажирана
лично. Предложението е адресирано и до други политически субекти.
Становищата ще бъдат публикувани, за да стане идеята тема в
предстоящите предизборни дебати. Надявам се да оцените значимостта
и ползите за обществото и да се възползвате предизборно.

Гр.Варна, 22.02.2005 г.

С уважение: ( . . . . )/инж. Чолаков/

Общи положения
Предложението касае механизъм за създаване на работещи правила,
без оглед на конкретния съдържащ се в тях законодателен текст.
Алгоритъмът не е обвързан с фòрмата на структуриране и упражняване
на властта. Идеята е, че ако едно правило е създадено да изпълнява
прякото си предназначение, то трябва да действа. Неработещите
правила опорочават и най-добронамерените управленски идеи. Целта е
да се постигне съобразяване с обществения интерес, като е
предвиден и механизъм за обществен контрол.
Новият член в КРБ е предназначен да осигури създаване на
липсващите правила и критерий, с който да се съобразят всички
нормативни текстове. С промяната на чл.150 Конституционният съд ще
действа и по инициатива на всеки гражданин, с което ще се осигури
възможност за обществен контрол относно спазване на Конституцията
и върховенството на закона. За филтър и с цел покриване на
допълнителни за Конституционния съд разходи, за инициативата може
да се заплаща държавна такса - 1000 или 10000 лева, която
постепенно да се намалява. В случай, че жалбата бъде уважена,
таксата може да бъде връщана. Предложеният алгоритъм не засяга
структурирането на държавното управление и съгласно Решение № 3 от
10 април 2003 по к.д. № 22 от 2002, няма пречка необходимите
промени в Конституцията да се извършат от Обикновено народно
събрание.
Преходни условия.
НС привежда законите в съответствие с променената конституция в
срок от една година след влизането в сила на ЗИД на КРБ, като до
тогава КС може да бъде сезиран по стария ред. След изтичане на
този срок, всеки заинтересуван може да сезира КС. Установена от КС
празнота или противоречие в законодателството НС отстранява в срок
от три месеца след обнародване решението на КС в ДВ. Ако КС е
сезиран от ВКС или от ВАС по повод конкретно дело, то се решава
след влизането в сила на новия законов текст. Че на практика в
този случай НС еднократно ще изземе функция на съдебната власт е
малък проблем и няма да е прецедент. За случаите на нормативна
празнота или противоречие, е необходимо да се предвидят съответни
текстове. Например в чл.149 ал.1 т.2, чл.150 ал.2 и чл.151 ал.2.

Гр. Варна, 22.02.2005 г.

инж.Чолаков

