ДО ПРЕЗИДЕНТА НА
Р. БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
П.п. „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”, Ви,
призовава да приложите
Конституционното си право по Чл. 101. ал.(1) в срока по чл. 88, ал. 3
мотивирано да върнете в Народното събрание Закона за изменение и
допълнение на валутния закон за ново обсъждане в частта му, разрешаваща
на БНБ на практика да суспендира законово приетия „Валутен борд” при
поискване от страна на другите държави – членове на Еврозоната още при
влизането или по време на престоя ни в ERM II(чакалнята) и да въведе
„плаващ” курс на българския лев.
Аргументи:
- Това позволява, да се заобиколи Народното събрание, което единствено
има право да отменя закони, като например, този за въвеждането на „Валутен
борд” и излизането от него. И БНБ „съвсем законно” да го стори със свой акт
дори без да информира никого;
- Приетото допълнение, даващо възможност „валутния борд” да бъде
отменен само от БНБ, при поискване на страните от Еврозоната при
приемането или престоя ни в ERM II, противоречи на коренно
противоположното решение за запазване непроменяем курс „лев – евро
1.95583 лева за едно евро” до влизането в Еврозоната, гарантирано с
гръмогласни изказвания на Премиера Борисов, Председателя на комисията в
Народното събрание – Менда Стоянова и министъра на финансите Вл.
Горанов. Как така Народното събрание решава – хем няма да се променя
курса до влизане в Еврозоната – хем при поисксване да се промени преди
това? Кое е вярното, законово валидно решение ? А поискването може да
стане и през юни тази година !
- Въпросите за кандидатстване за Еврозоната: ЗАЩО, КОГА И ТОЧНО
ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ да се откажем от българския лев - съществен,

идентификационен и суверенитетен въпрос за всяка една нация и
държава, и заменянето му с друга валута – интернационална, необвързана и
неидентифицирана „де юре” с някаква единна държава, са въпроси, които
трябва да се решават изрично от Народното Събрание, след широко
обществено обсъждане включително и с Национален Референдум;
- „Безсмисленото” на пръв поглед, прието между другото, „изменение и
допълнение” във Валутния закон е поредния опит на управляващите да
решават „на тъмно” въпроси от съществена важност за държавата и народа,
да заобиколят общественото мниние и народната воля. Целта си струва –
като за последно, да оберът спестяванията на милионите дребни вложители и
да източат и присвоят десетките милиарди обезпечение за стабилността на
„Валутния борд”, намиращи се в стабилни международни финансови
институции, след отпадането му с решение на БНБ, за което ще разберем
постфактум.
- Стига хитрини на интелектуално равнище - първа група в детска
градина, прескъпо плащани от българския народ!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Бъдете, този, от Обръщението си към нацията. Върнете закона,
гласуван миналия петък. Това ще позволи да бъде показана още една штриха
от безочливото, крадливо и безродно управление на правителството и
парламентарното мнозинство на Бойко Борисов, както и действително
милеещите за България.
Ако, отново го прегласуват „на инат”, възползвайте се от правото си по
чл. 10, ал. (1), т. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление и направете „Предложение до Народното
събрание за произвеждане на национален референдум”.

София, 12.02.2020 г.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

