
Хронология на приемане на системата за електронно дистанционно гласуване 

за избор на членове на ВСС 

1. Решение по протокол № 57/19.11.2015г. на Пленума на Висшия съдебен 

съвет – „Одобрява Единния портал на електронното правосъдие, разработен 

по проект „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна 

комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен 

портал на съдебната власт”.  

Системата е част от портала. 

 

2. Решение по протокол № 30/28.07.2016г.  на Пленума на Висшия съдебен 

съвет - приети Правила за провеждане на избори на членове на Висшия 

съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Изм. и доп. с 

Протокол № 45/08.12.2016г., изм. и доп. с Протокол №12/06.04.2017г. 

 

3. Решение по протокол № 37/13.10.2016г., на Пленума на Висшия съдебен 

съвет за провеждане на Експерименталното електронно дистанционно 

гласуване, съобразно приетите правила по чл. 29б, ал. 1 от ЗСВ. 

 

4. Решение по протокол № 44/01.12.2016г. – „Внедрената система за 

електронно дистанционно гласуване за пряк избор на членове на Висшия 

съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, разработена в 

изпълнение на § 33 от ПЗР на ЗИД ЗСВ ДВ бр.50 от 3.7.2012 г. като модул от 

Електронния портал на съдебната власт, осъществен по проект на ВСС по 

ОПАК, гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление.“ 

 

5. Решение по протокол № 46/15.12.2016г. – „Приема хронограма за 

провеждане на пряк избор на членове на 8-мия състав на Висшия съдебен 

съвет от съдиите, прокурорите и следователите, съгласно предложения втори 

вариант.“ 



 

6. Решение по протокол № 10/16.03.2017г. –  „Приема доклада на комисията 

със становището на „АБАТИ“ АД от 15.03.2017 г. по Решение на Пленума на 

Висшия съдебен съвет от 09.03.2017 г. за надграждане на система за избор на 

членове на Висшия съдебен съвет и упълномощава представляващия Висшия 

съдебен съвет да сключи договор с „АБАТИ“ АД  за надграждане на 

системата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на 

съдиите, прокурорите и следователите, с допълнителната функционалност, 

съобразно решението на Висшия съдебен съвет от 09.03.2017 г. със срок 17 

работни дни и с цена до 29 900 без ДДС или 35 880 лв. с включено ДДС.“ 

 

7. Решение по протокол № 14/27.04.2017г.- „Упълномощава представляващия 

ВСС да подпише приемо-предавателен протокол за приемане на 

изпълнението по договор № 4766 от 03.04.2017 г. за надграждане на 

информационната система за избор на членове на Висшия съдебен съвет за 

отразяване вота на гласоподавател, който не гласува за никого от 

кандидатите, съгласно чл. 1, ал. 3 от договора. и Възлага на главния секретар 

на ВСС да приеме и съхранява последните актуални софтуерни кодове (сорс 

код) на информационната система за електронен избор на членове на Висшия 

съдебен съвет, за което да се подпише протокол за приемане.“ 


