ИСКАНИЯ

ДО президента на Република България
и
Чрез президента ДО Народното събрание

За промяна на Изборния кодекс и реформа в съдебната власт
1. Да се промени незабавно Изборният кодекс, да се улесни свободното
участие в изборите и изборите да са законни:

• Участието в изборите да е БЕЗПЛАТНО, т.е. без внасяне на депозит.
• Участието в предизборните предавания на националното радио и телевизия и
регионалните им центрове да е равнопоставено и БЕЗПЛАТНО.
• Да няма ограничение за участие в повече от една подписка за издигане на
кандидатура на независим кандидат.
• Да се съкрати задължителният брой подписи за участие в изборите. Например
подписите по чл.109 ал.1 от Изборния кодекс да се съкратят от 5000 на 2000.
• Всеки кандидат - партиен, коалиционен или независим, да се регистрира само в
един многомандатен изборен район.
• Да има по 50% мажоритарно и пропорционално участие.
• Да се улесни гласуването на българите в чужбина.
• Сроковете за регистрация на кандидатите в ЦИК да са съобразени с двумесечния
срок по чл.64 ал.3 от Конституцията.

2. Да се свика Велико народно събрание с единствената задача да отмени
института „Велико народно събрание“.

При сегашните динамични обществени процеси тромавата и скъпа процедура за
свикване на Велико народно събрание се явява ТРУДНО ПРЕПЯТСТВИЕ за извършване
на промени, жизнено важни за оцеляването и подобряването на стандарта на живот.

Жизнено важна промяна е реформата на съдебната власт.

(С реш. № 3 от 10 април 2003 г. Конституционният съд включи организацията, условията, начина на формиране и
мандата на органите на съдебната власт в понятието „форма на държавно управление“ по смисъла на чл.158 т.3
на Конституцията. С това решение той подмени волята на народните представители от VII ВНС и поставяйки
собствената си роля над тази на НС, прегради възможностите за реформа на съдебната власт от обикновено НС.)
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