До Президента на Република България господин Румен Радев
ПРЕДЛОЖЕНИЕ за радикална антикорупция
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
1. Свикване на КСНС за изготвяне на становище по предложение за добавяне на
радикален антикорупционен механизъм в Конституцията.
2. Използване на правото на президента за законодателна инициатива за промени
в Конституцията.
Правно основание чл.107 и сл. от АПК във вр. със ЗКСНС и чл.154 ал.1 от Конституцията.
Уважаеми господин Радев,
На 9 и 17 октомври 2017г. Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) обсъди
два пъти темата „Необходими законодателни мерки за противодействие на корупцията“, но
консенсус не беше постигнат. Заговори се за бойкот. По повод международната конференция на
тема „Европейски практики и възможности за противодействие на корупцията“ на 05.06.2018г. в
зала „Средец“ на столичния „София Хотел Балкан“, Вие заявихте отново, че
„Корупцията нанася огромни вреди на обществото, защото овладява основни лостове на
държавно управление в законодателната, изпълнителната и съдебната власт и ги подчинява
на частни интереси, ограничава основни права и свободи на гражданите, генерира бедност и
престъпност, ерозира доверието в държавата, отблъсква инвеститорите“, както и че
„Пробив в борбата с корупцията ще стане едва тогава, когато антикорупцията стане
приоритет за политиците пред техните вътрешни и международни ангажименти“.
Заявихте, че в България за корупция се говори много, но се прави твърде малко.
Корупцията обаче е проблем, който изисква радикални действия, а не имитация. На
суверена му е дошло до гуша и е почти готов да вземе нещата в свои ръце, тъй като и без друго
държавността е нарушена, цари беззаконие и безнаказаност.
Ето защо Ви призовавам, да свикате извънредно заседание на КСНС, на което отново да
бъде обсъдена темата за корупцията, както и да бъде изготвено становище по проекта в
приложеното към настоящото предложение „РЕЗЮМЕ на универсалното антикорупционно
решение на СОПА, което не иска да чуе, види и вкуси властта“. По този начин ще узнаем има ли
политическа воля за радикална антикорупция и има ли разумни аргументи срещу предлагания
проект за решение или корупционният модел просто отказва да отреже клона, на който седи.
Предлаганото решение се състои от три добавки в Конституцията, които не променят
устройството на държавата, но като принцип са от решаващо значение за правилното
функциониране на която и да е държава. Проектът е озаглавен „Конституционен стандарт за
системен контрол върху управляващите“, за да напомня на управляващите кой е суверенът.
Стандартът ще действа като механизъм за саморегулация на обществените отношения в
динамичната система държава - суверен с водеща роля на суверена, като акцентът е върху
обществения интерес от върховенството на закона над действията на лицата от официалната
власт. Това е стандарт за качествено законодателство, създаден с убеждението, че именно
некачествените закони са предпоставките за корупция. Законодателството е качествено, когато е
ясно, работи и изпълнява прякото си предназначение без да създава предпоставки за злоупотреба
с власт и произвол и са спазени изискванията на Конституцията и Закона за нормативните актове.
При такова законодателство корумпираните депутати, чиновници и магистрати сами ще
отпаднат от властта и страната ни ще се прероди в благоденстваща чиста и свята република с
истинска демокрация, с която ще се гордеем.
Ето защо Ви призовавам на основание чл.154 ал.1 от Конституцията да внесете в Народното
събрание предложението за трите добавки в Конституцията, за да може темата за радикалната
антикорупция да се обсъди публично с участието на суверена, а защо не и в геополитически план.
Приложение: Копие от „РЕЗЮМЕ на универсалното антикорупционно решение на СОПА,
което не иска да чуе, види и вкуси властта“, стил И.Д., версия 02.08.2018г.
Гр. Варна, 06.08.2018г.

С уважение: . . . . . / Юлиян Чолаков /

