
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

 Висшият съдебен съвет е уверен, че Вие разбирате сериозността на 

провежданото експериментално електронно дистанционно гласуване. 

Смисълът е магистратите, обществото и авторите на софтуера, да бъдат 

убедени, че системата за електронно гласуване гарантира тайната на 

избора, невъзможността за манипулирането му и удостоверява Вашата 

воля.  

 Всичко това може да се случи само, ако Вие - магистратите - се 

включите активно в тестовата изборна процедура за нов състав на Висшия 

съдебен съвет. 

 Надяваме се на успешен дебют на дистанционната система, която 

осигурява възможност на всеки магистрат да участва в прекия избор на 

членове на ВСС, максимална прозрачност на избора, при икономия на 

време в сравнение с общите събрания. Тя предоставя възможност за бързо, 

евтино и точно получаване на изборен резултат. Системата може да се 

използва и за пряко допитване до всички съдии, прокурори и следователи. 

 За реализиране на експерименталното електронно дистанционно 

гласуване е необходимо Вие: 

 1. Да получите от административния ръководител на съответния 

орган на съдебната власт талон за електронно дистанционно гласуване; 

 2.  Да попълните декларация за получен талон; 

 3. В деня на избора (16.11.2016 г., а за повторно гласуване – 

17.11.2016 г.) в удобно за Вас време между 09.00 и 18.00 часа, във Вашия 

браузер (през компютър или друго устройство за връзка с интернет) да 

въведете уникалния адрес за гласуване, изписан върху получения от Вас 

талон. Въведете уникалния код за гласуване – също изписан върху талона. 

Изберете съответния брой кандидати от показания списък на екрана. 

Потвърдете избора си. При реализирано право на избор, системата ще 

изведе съобщение за успешно гласуване; 

 4. Повторно гласуване се случаите, изброени в чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от 

Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от 

съдиите, прокурорите и следователите се извършва по същия начин на 

17.11.2016 г. 

 5. Изборните резултати ще бъдат публикувани след края на изборния 

ден на адрес: http://evote.justice.bg 

 Правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, 

прокурорите и следователите са публикувани на интернет сайта на ВСС в 

рубриката „Експериментално електронно дистанционно гласуване“  (на 

адрес: http://www.vss.justice.bg/page/view/4361) 

  В тестовото гласуване съдиите трябва да изберат 6-ма членове на 

ВСС, прокурорите – 4-ма, а следователите – 1. Пробният избор ще бъде 

реализиран измежду членове на шестия и седмия състав на ВСС, които са 

http://www.vss.justice.bg/page/view/4361


дали съгласие за това, и той няма по никакъв начин да се отрази върху 

техния статут. 

 

     ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 


