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На вниманието на:…. 

Уважаеми г-н/г-жа 

ГЛАСУВАЙТЕ ПО СЪВЕСТ, ДАМИ И ГОСПОДА! 

Инициатива „Правосъдие за всеки”  се обръща се към Вас с призив и силна воля. Вие сте 

народен представител с реална власт и предпоставка за отговорност към решаването на 

проблемите в държавата и чрез законотворчество.  

Вие също като нас знаете, че ключът към справедливостта за обикновения човек и 

социалния и икономически просперитет на обществото е в реалната борба с корупцията в 

ежедневието и във високите етажи на властта.  

А тя е пропила всички пластове на обществения живот у нас и е част от порочните 

практики и в съдебната система на страната ни. Тя позволява на една малка прослойка 

хора да използват властта за незаконно забогатяване и ощетяване на обществения 

интерес дори с тежки финансови машинации на държавно ниво. На това всички ние 

станахме свидетели от годините на прехода до ден - днешен.  

И днес нито един висш чиновник или магистрат не е осъден за корупция, в крещящ 

контраст с това, което се случва в развитите общества и в пряка съпоставка със съседна 

Румъния, с която вървяхме заедно след годините на тоталитаризма. При тази 

безнаказаност корупцията се разраства и е на път да унищожи цялата държава. 

Подкопава се достойнството на нацията, загубила вяра в справедливостта и ценностите 

на почтеното общество. Нима искате това да продължи?! 

Единственият лек за този проблем е незабавно начало на истинска реформа на 

съдебната система Това би бил реалния дивидент за обществото и бъдещето 

дългосрочно развитие на България. Тук самоцелната партийната директива е безчестен 



вариант. Политическият консенсус в подкрепа на реформата днес има златния шанс да 

осигури справедлив съдебен процес и работеща съдебна система в страната. Кой би се 

противил на това? Вярваме, че Вие не! 

Затова ние, независимите граждани, обединени в Инициатива „Правосъдие за всеки”, Ви 

призоваваме: 

1. Да подкрепите на първо четене предложения проект за изменение и допълнение 

на Конституцията, за който предстои гласуване в края на юли, така както 200 от Вас 

подкрепиха стратегията за съдебна реформа през януари 2015 г.! 

2. Да вникнете в правдивостта и подкрепите между първо и второ четене  

предложенията на Инициатива „Правосъдие за всеки“, които не са включени в 

настоящите законопроекти, но считаме за крайно необходима законова гаранция в 

полза на дълбоката съдебна реформа.  

3. Лично да оказвате активен натиск за нулева толерантност към корупцията. 

Ще следим внимателно и ще окуражаваме Вашите достойни действия. Реформираното 

правосъдие, за което Вие утре ще допринесете, ще изчисти всички останали сектори на 

държавата и достойното ѝ европейско име.  

Гласувайте по съвест в качеството Ви на представител на цялото общество, което 

заслужава една справедлива България! 

 

В очакване на Вашето „ ЗА”, 

_______________________________________ 

Екипът на Инициатива „Правосъдие за всеки” 

 


