
 
 
 
 
 

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” като отговорна 
неправителствена организация в областта на сигурността и отбраната, 
регистрирана в обществена полза, депозира за обсъждане в Народното 
събрание следните предложения за промени в Изборния кодекс и в 
законите, свързани с осигуряването на всеобщо и равно избирателно право 
на българските граждани: 

 
1. Въвеждане на задължително гласуване за пълнолетните български 
граждани, които не се под запрещение. 
2. Възприемане и прилагане на смесена избирателна система с 50 % от  
кандидатите за пропорционални листи, в които половината от кандидатите 
ще бъдат представени от партии, а втората половина – от граждански 
сдружения, при минимален изборен праг от 3 %. Пропорционалните листи 
да бъдат преференциални, като избирателите имат възможността да 
пренареждат (зачеркват, отзовават) кандидатите. 
3. Другите 50 % от народните представители да бъдат избирани по 
мажоритарни листи, чиито кандидати да не са членували в политически 
партии през последните десет години. При доказване на партийно членство 
от съответния кандидат или избран и заклел се народен представител, 
същият незабавно да бъде отзоваван от Народното събрание. 
4. Мажоритарно избран народен представител може да бъде отзован при 
събиране на 50 % плюс един от подписите на избирателите в неговия  
район. Депутатът има право да присъства на нарочното събрание,  
гласуващо отстраняването му. 
5. Депутати, избрани по пропорционална листа, също могат да бъдат 
отзовавани с подписите на 50 % плюс един от избралите ги граждани 
(партийни членове) от съответния избирателен район. 



6. При установяване на изборно мошеничество от партии, сдружения или  
мажоритарни кандидати нарушителят да заплаща глоба от един милион 
лева. 
7. Кандидатите за народни представители и министри задължително да  
преминават психотест в лицензирано медицинско заведение. 
8. Право  да бъде избиран за народен представител има: всеки български  
гражданин, навършил 25 и не по-възрастен от 70 години, роден и живял в 
страната и държава в ЕС през последните 10 години, с висше (средно) 
образование, владеещ поне един чужд език, който не е бил осъждан  
(следствен), с деклариран и доказан произход на имотното състояние и 
поне минимум петгодишен трудов стаж. 
9. Никой не може да бъде избиран за ДЕПУТАТ повече от два мандата (в  
два парламента). 
10. Основното месечното възнаграждение на депутатите да стане три 
средни заплати в държавния сектор (две максимални пенсии за лицата на 
пенсионна възраст). 
11. По време на мандата на народните представители се забранява 
всякаква друга (трудова и консултантска) дейност срещу заплащане, без  
право на всякакъв вид хонорари и  комисиони. 
12. Депутатските субсидии да бъдат равни на не-повече от 30% от 
досегашните. Право на консултанти и сътрудници, командировъчни, 
бонуси за работа в  комисии и др. – не повече от  30% от депутатската 
заплата. 
13. Автоматично освобождаване на депутат  от Народното събрание при 
пет безпричинни отсъствия от заседания в рамките на една календарна 
година. 
14. Новоизбраното  43-то обикновено Народно събрание да приеме най-
належащите закони и до една година от учредяването си да насрочи  
свикването на Велико народно събрание с мисия да изработи нова 
Конституция на Република България, която да бъде непоклатим фундамент 
на българската държавност и национална сигурност. 
 
Членовете на СОР "Атлантик" считат, че незабавната разработка на нов 
Изборен кодекс, отразяващ максимално очакванията на избирателите, ще 
снеме общественото напрежение, ще върне доверието на гражданите в  
законодателната власт, в диалога, в разумния компромис и държавността. 


