
          

Уважаеми съдии, прокурори и следователи. 
 

В изпълнение на § 78 ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ,бр.28/08.04.2016) на 16 и 17. 11. 

2016 г. от  09.00 до 18.00 часа ще се проведе Експерименталното електронно 

дистанционно гласуване, съобразно правилата по чл.29Б, ал.1 приети от ВСС
1
. 

Експерименталното електронно дистанционно гласуване ще е: 

 за всички съдии,прокурори и следователи, но само през Интернет; 

 чрез един талон, изтеглен на случаен принцип, съдържащ парола и 

уникален адрес за гласуване в двата дни, втория от които е за „балотаж”; 

 тестов(условен)„избор” измежду членове на 6-тия и 7-мия състав на ВСС, 

които не са отказали участие за целите на експеримента
2
; 

 проба в реална среда на разработената електронна система за избор  на 

членове на Висшия съдебен съвет – за гарантирането тайната на 

гласуването и свободата на волеизявлението(§ 78 ал.1 ПЗР ЗИД ЗСВ); 

 гаранция за масово пряко гласуване – един магистрат един вот за 

бъдещия 8-ми състав на Висшия съдебен съвет; 

 дебют на система за максимална прозрачност на избора, при икономия на 

време и средства от бюджета на съдебната власт в сравнение с общите 

събрания и хартиените бюлетини. 

 възможност за бързо, евтино и точно получаване на изборен резултат, 

която може да се използва и за допитване до всички съдии,прокурори и 

следователи; 

За реализиране на Експерименталното електронно дистанционно 

гласуване моля : 

1. Получете от административния си ръководител талон за електронно 

дистанционно гласуване; 

2. Попълнете декларацията за получен талон; 

3. В деня на избора (16.11.2016 г., а за повторно гласуване 17.11.2016)  в 

удобното за вас време между 9.00 -18.00 часа, във вашия браузер (през 

компютър или друго устройство за връзка с интернет) въведете 

уникалния адрес за гласуване изписан върху получения от вас талон. 

След това въведете уникалния код за гласуване – също изписан върху 

талона. Изберете кандидат/кандидати от показания списък на екрана. 

Потвърдете избора си. След така упражненото ви право на глас 

системата ще изведе съобщение на успешно гласуване. 

4. След успешно упражняване на вота Ви не е възможно повторен избор 

през същия (първия) ден; 

5. Повторното гласуване (в случая на 17.11.2016) се извършва по същия 

начин; 
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 Вж. Правила за избор на членове на  Висшия съдебен съвет от съдиите прокурорите и 

следователите -  на сайта на Висшия съдебен съвет. 
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  Съдиите ще „избират” 6 измежду Димитър Фикиин,Иван Колев,Костадинка Наумова,Светла Данова и 

Теодора Нинова от 6-тия състав на ВСС и  Галя Георгиева,Даниела Костова,Димитър Узунов, Мария 

Кузманова и Юлиана Колева от 7-мия състав на ВСС; 

      Прокурорите 4 измежду: Нестор Несторов,Пенка маринова,Кирил Гогев,Радка Петрова и Цони Цонев 

от 6-тия състав на ВСС и Михаил Кожарев и Румен Боев от 7-мия състав на ВСС; 

      Следователите 1 измежду: Мая Кипринска,Пламен Стоилов,Румен Георгиев,Стефан Петров и Ясен 

Тодоров. 



6. Резултатите ще бъдат публикувани след края на изборния ден на адрес 

http://evote.justice.bg 

 

Много се надяваме на активното участие в избора! Това е важно за целите му . 

Само с пълно участие на всеки ще се докажат предимствата на новото техническо 

решение .”Експерименталните кандидати” вече дадоха личен пример със съгласието си 

за участие. 

 

Румен Георгиев 


