Мажоритарно избрани депутати статисти – защо не?
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Сегашният политически модел възпроизвежда недалечното минало. Основната
функция на НС е да утвърждава предложените от МС закони. И преди, и сега законите
се правят в администрацията на изпълнителната власт.
Депутатите от управляващото мнозинство имат едно основно задължение – да
не допуснат промени в предложения от правителството законопроект. Депутатите от
опозицията пък имат привилегията да се упражняват в безплодни упражнения, тъй като
в българския парламент законопроект на опозицията е „забранено” да се приема.
Реализация на основното задължение според Конституцията - да се подготвят
законите на държавата - не може да се осъществи поради следната проста причина НС не разполага нито с експертен нито с финансов ресурс, за да прави закони. Целият
ресурс за тази дейност се намира в администрацията на правителството.
Народните представители са законодателна власт и трябва да правят законите, а
правителството е изпълнителна власт затова, за да ги изпълнява. Но реалността се
оказва друга. Оказва се, че законите се правят от администрацията и в интерес на
администрацията, от хора, които никой не е избирал.
Ще дам един пример. Обещавате на избирателите си, че ако вземете властта ще
намалите ДДС върху хранителните стоки и лекарствата (вж. Предизборната програма
на БСП). Но от Министерството на финансите ти казват – не, не може, на
администрацията й е трудно да се оправя с 2 ставки по ДДС.
При тази система има ли значение какви са народните представители? Дори и да
изберем мажоритарно най-прекрасните, умни, квалифицирани и авторитетни личности
при тази система те ще бъдат обречени да натискат бутони и да узаконяват закони,
направени от хора, които са административно назначени.
Доста време политическият дебат прелива от пусто в празно и се все се върти
около темата защо няма доверие в партиите и какво й има на политическата система, че
хората не я харесват? Отговорът е много прост – хората вече са разбрали, че такъв
парламент не върши работа.
Затова ние от Българска нова демокрация смятаме, че всички идеи за
мажоритарни избори, за задължителни избори, за ограничаване на партии и т.н. са
предизборна активност. Ние предлагаме прости неща;
1. Нова Конституция, която да осигури реално разделение и взаимен контрол на
законодателна, изпълнителна и съдебна власт.
2. Народно събрание от 150 народни представители, които реално да правят
закони.
3. Изпълнителна власт, чието основно задължение е да осигури ред и правила в
държавата в съответствие с приетите закони .
4. Съдебна власт, която гарантира правата на гражданите в демократична
държава.
5. Ясен механизъм за контрол над трите власти.
Само така можем наистина да завършим прехода и от министерска република
най-после да станем парламентарна демокрация.

