РЕЗЮМЕ на универсалното антикорупционно решение на СОПА,
което не иска да чуе, види и вкуси властта
(стил И.Д., версия 02.08.2018г.)
ПРЕДГОВОР. Не е вярно, че децата с увреждания „Системата ги УБИВА“. Убиват ги
управляващите с кражби, наглост и безхаберие. Дъвка за наивници са и призивите за
смяна на избирателната и политическата система като основен препъникамък по пътя
ни към благополучие. Ако се премахнат предпоставките за корупция - тъй наречените
вратички в законите, най-крадливите политици ще отпаднат от само себе си. От
ежегодната класация на „Трансперънси интернешънъл“ също е известно, че нивото на
корупцията не зависи от формата на управление, а от политическата воля проблемът да
бъде решен. Затова решението не е смяната на системата, а системният контрол срещу
корупцията и кражбите на обществени блага в условията на която и да е система.

Конституционен стандарт за системен контрол върху управляващите
Ние вярваме, че от българите зависи бъдещето на България.
Мечтаем за чиста и свята република.
Стремим се към истинска демокрация и благоденствие, с които да се гордеем.
Проблемът е, че според Конституцията държавните служители са изпълнители на волята
и интересите на нацията, но на практика властта е в олигархията и е почти безконтролна
заради корупцията в държавния апарат. Как може да се разреши това противоречие?
Най-простото решение е въвеждането на конституционен стандарт за контрол над
властта и кражбите на обществени блага, отразяващ два основни принципа:
1. Строги правила, срокове и прозрачност за действията на управляващите.
2. Лична отговорност при неспазване на правилата и сроковете.
На практика това ще бъде нормативно заложен механизъм за саморегулация на
отношенията в динамичната система държава – суверен в полза на суверена.
Логично е при ясни правила и носене на лична отговорност много по-трудно да се
злоупотребява, лъже и краде. С ограничаването на кражбите ще се оптимизира и
разпределението на публичните блага. Идеята е валидна за всяка обществено политическа система по света, в която корупцията е основен проблем.
За въвеждането на този жизненоважен за България и българите конституционен
стандарт е необходимо да се приемат следните три допълнения в Конституцията:
I. Допълнение в алинея 1 на чл.5:
(1) Конституцията е върховен закон. Другите нормативни актове не могат да ѝ
противоречат, нито да съдържат противоречия, неясноти и двусмислици.
II. Нова алинея 6 в чл.5:
(6) За всеки акт на орган на власт има определени със закон:
1. процедура и срок за изпълнение;
2. субект, вид и реален минимален размер на индивидуалната отговорност за
виновното неспазване на процедурата и срока;
3. субекти, процедура и срок за иницииране на отговорността.
III. Нова алинея 5 в чл.150:
(5) Всеки български гражданин или юридическо лице може да сезира
Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на
закон, който е приложен или подлежи на прилагане в конкретно съдебно
производство, по което е страна.
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